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ACTA NÚM. 14/2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2012. 

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

 

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

setembre 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.2 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) 
 
MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

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

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 
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També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

“DECRET 
5259/2012 de 3 de setembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 6 de setembre 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 6 de setembre de 2012, a les 19 hores de la tarda, a 

la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el 

següent 

 

                                                              ORDRE DEL DIA 
 

1   Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessions: ordinària de 7-6-2012, 

extraordinària urgent de 13-6-2012 i  extraordinària de 28-6-2012.   

  

2    DESPATX  OFICIAL 

 

   DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

3   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals ICV-EUiA i la CUP 

de rebuig a la instal•lació del macrocomplex “Eurovegas”. 

 

4   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC i ICV-EUiA per 

a la reimplantació del programa “prepara” segons el Reial Decret-Llei 1/2011, 

de mesures urgents per a promoure la transició a l’ocupació estable i la 

requalificació professional per a les persones desocupades. 

  

5   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PxC per la supressió del 

Senat. 

 

6   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per rebutjar 

l’augment de l’IVA. 

 

 

   DICTAMENS 
   Alcaldia 
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7   Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 4465/2012 de 6 de juliol, d’acceptar 

la renuncia de la Directora de l’IME. 

 

8   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 5255/2012 de 3 de setembre, de 

modificar  retribució del regidor Esteve Martínez Ruiz. 

 

   JUNTA DE PORTAVEUS 
 

9   Supressió de la totalitat de la paga extraordinària corresponent al mes de 

desembre del 2012, de l’alcalde, càrrecs públics electes i personal eventual i de 

confiança. 

 

10   Sol•licitud a la Generalitat de Catalunya de la concessió administrativa 

permanent per les instal•lacions existents a les platges de Mataró. 

 

11   Nomenament del director de l’IME. 

 

 

   COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 

12   Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 

 

 

   COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 

13   Aprovar el compte general de l’exercici 2011, integrat pels comptes de 

l’Ajuntament, dels seus Organismes Autònoms, Ens Públics Empresarials i 

Societats Mercantils. 

 

 

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

14   Informe sobre el compliment de terminis previstos legalment per al pagament 

de les   obligacions de l’Ajuntament i Organismes Autònoms, durant el 2n 

trimestre d’aquest any. 

 

15   Concessió demanial de l’ermita de Sant Simó a favor de l’Arquebisbat de 

Barcelona. 

 

16   Actualització de l’inventari general de béns, drets i obligacions de 

l’Ajuntament de Mataró. 

 

 

   Servei de Secretaria General 
 

17   Proposta de festes locals per a l’any 2013. 
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18   Aprovació inicial de l'extinció dels organismes autònoms Institut d'Esports, 

Institut Municipal d'Acció Cultural, Institut Municipal de Promoció Econòmica 

de Mataró i Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Mataró. 

  

   

          Direcció de Recursos Humans 
   Servei de Desenvolupament i Organització 
 
19   Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró. 

 

20   Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró. 

 

 

   Servei de Sistemes d’Informació i de Telecomunicacions 
 

21   Actualització de fitxers declarats a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

  

  

 

   CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
   Servei de Benestar Social 
 

22   Aprovació inicial del Reglament municipal de prestacions econòmiques 

d’urgència social 

 

 

 
   CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
   Institut Municipal de Promoció Econòmica 
 

23   Donar compte del decret núm. 4723/2012 de 17 de juliol, d’acceptació de la 

renúncia de la Directora de l’IMPEM. 

 

24   Donar compte de la resolució del President de l’IMPEM núm. 306/2012 de 28 

d’agost, de nomenament Directora de l’IMPEM. 

 

  

   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
   Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

25   Aprovació provisional de la segona modificació puntual del PGOM  àmbit 

“Riera de Cirera-Rocafonda”. 

 

26   Aprovació provisional del PMU “Riera de Cirera-Rocafonda” 
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   Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

27   Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

 

28   Aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança municipal de llicències 

urbanístiques. 

 

29   Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'activitats de Mataró. 

 

 

   Manteniment i Serveis 
 

30   Aprovació inicial de modificació de la Ordenança reguladora dels ornaments 

nadalencs a la via pública. 

 

 

   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  

   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

31   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista sobre el 

desenvolupament del futur Museu a Can Marfà. 

 

 

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

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

 

33   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’acomiadament 

improcedent de l’anterior director de l’Escola Municipal de Música de Mataró. 

 

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

referent a la reducció de la línia 4 de MataróBus que dóna servei al barri de 

Cirera. 

 

35   Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre les 

deixalles ocasionades per clients del comerç de compra-venda objectes de 2a 

mà. 

 

36   Precs que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la 

manca d’actuació del govern municipal per part dels incívics. 

 

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

els pagaments endarrerits a la Seguretat Social. 
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38   Prec que presenta el grup municipal del Partir Popular de Catalunya per a què 

els govern municipal s’adreci al departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya per tal de què es millori i s’agilitzi el servei a les persones que volen 

presentar denúncia a la caserna dels mossos d’esquadra. 

 

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

de canviar el nom de “plaça d’Espanya” pel de “plaça del Parc”. 

 

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

referent a la a l’eliminació de cinc llocs de treball a l’àrea de Nova Ciutadania 

de l’ajuntament de Mataró.” 

 

 

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

 

 

 

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

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 7-6-2012, EXTRAORDINÀRIA 

URGENT DE 13-6-2012 I  EXTRAORDINÀRIA DE 28-6-2012.   

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

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

municipal Socialista. 

 

 

2  -  DESPATX  OFICIAL 
 

� El senyor Joan Mora, alcalde president, comunica la lamentable pèrdua del 
Sr. Joan Bonamusa i Roura que morí a Mataró el dissabte 21 de juliol de 
2012, a l’edat de 78 anys. Havia estat regidor d’aquest Ajuntament del 19 
d’abril de 1979 fins el 23 de maig de 1983. 

 
� Comunica l’adhesió dels ajuntaments d’Arenys de Munt, Calella i Cabrera de 

Mar a la proposta aprovada per aquest Ple municipal de 7-6-2012 relativa a 
reclamar la continuïtat de l’obra social de la Caixa d’Estalvis Laietana.   
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DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
3 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS ICV-EUIA I LA CUP DE REBUIG A LA 

INSTAL•LACIÓ DEL MACROCOMPLEX “EUROVEGAS”. 
 

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

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

 
“Atès que, el passat mes de novembre, els conseller d'Economia i Coneixement, 
Andreu Mas-Colell, i de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van viatjar a Las 
Vegas (Estats Units) per tractar amb el Sr. Adelson, propietari del grup inversor “Las 
Vegas Sands Corporation” la possible instal·lació a Catalunya d’un complex d’oci que 
tindria 12 “ressorts” amb 36.000 habitacions, sis casinos, 50.000 places de 
restauració, teatres, camps de golf i zones per a convencions. 
 
Atès que, segons s’ha explicat públicament pel Govern de Catalunya, la Generalitat 
de Catalunya ha ofert a l’empresa “Las Vegas Sands Corporation”, de forma 
unilateral, un total de 800 hectàrees del delta del Llobregat, entre Viladecans i 
Cornellà de Llobregat, per a instal·lar aquest complex d’oci vinculat a la indústria del 
joc conegut col·loquialment com “Eurovegas”. 
 
Atès que la possible ubicació d’aquest projecte cada cop té l’oposició de sensibilitats 
més diverses, fet que es reflecteix en el Manifest “Per un desenvolupament de 
qualitat. No al model que representa Eurovegas”, impulsat pel Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, o en el qüestionament públic de sindicats com UGT, 
CCOO i CGT, i en resolucions i escrits d’entitats com Unió de Pagesos, el Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, i altres entitats socials i sindicals, que han alertat de l’impacte 
social i territorial negatius que representa. 
 
Atès que l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), l'Agrupació 
Catalana de Tècnics Urbanistes (AETU-ACTU) i la Societat Catalana d'Ordenació del 
Territori (SCOT) han presentat un manifest conjunt on alerten de l’impacte social i 
territorial negatius que representa el projecte Eurovegas i el rebutgen frontalment. 
Atès que en aquest manifest, al qual també s'ha adherit l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), les associacions d'urbanistes defensen la legitimitat de l'ordenament jurídic i el 
planejament territorial i urbanístic vigent, i alerten que Eurovegas crearia un 
precedent en el tractament de les singularitats en l'ordenació del territori en futurs 
projectes. 
 
Atès que, amb les dades que s’han facilitat, el projecte d’Eurovegas produiria una 
afectació greu i irreversible de la recàrrega dels aqüífers del Delta del Llobregat, una 
de les reserves d’aigua més estratègiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i una 
alteració dels aiguamolls, que es troben protegits per la Unió Europea. 
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Atès que la implantació d’Eurovegas suposaria l’eliminació de la producció agrícola 
d’una de les zones més fèrtils de Catalunya i suposaria l’eliminació quasi total de la 
zona sud del Parc Agrari del Baix Llobregat on treballen prop d’un miler de pagesos. 
 
Atès que, davant de la crisi energètica, resulta primordial disposar d’agricultura i 
ramaderia propera a les conurbacions metropolitanes, i el Delta del Llobregat és un 
enclavament estratègic per a la seguretat alimentària. 
 
Atès que la implantació d’Eurovegas requereix la modificació de la legislació vigent 
per introduir excepcionalitats rellevants, en concret, s’afectaria com a mínim: la 
normativa laboral, d’estrangeria, de la seguretat social, de protecció del menor, de 
protecció de la salut, dels jocs d’atzar, de la tributació local, dels espectacles, 
urbanisme, espais naturals i equipaments comercials. 
 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model de creixement i 
ocupació en la formació qualificada dels treballadors i treballadores i el valor afegit, 
dinamitzant el teixit empresarial mitjançant la recerca, la investigació i 
desenvolupament en nova tecnologia, tal i com preveu el Pla Estratègic Metropolità 
de Barcelona. 
 
Atès que l’oferiment dels terrenys per part de la Generalitat de Catalunya trenca el 
consens entre les diverses administracions (Generalitat, Diputació, Corporació i 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal i 
el conjunt dels Ajuntaments), establert en els últims 30 anys per l’equilibri territorial, i 
en que en el Baix Llobregat es tradueix en una relació harmònica entre les zones 
residencials, industrials, forestals, agrícoles i fluvials. 
 
Atès que el projecte requereix de més d’un miler d’expropiacions, ja que es tracta de 
terrenys, molts d’ells dedicats a l’agricultura, de petites dimensions i molt repartits 
entre múltiples propietaris. 
 
Atès que l’empresa Las Vegas Sands Corporation ja ha expressat la seva negativa a 
comprar directament cap tipus de terreny i que exigeix que sigui la Generalitat i els 
Ajuntaments qui expropiïn i posin a la seva disposició un sòl reclassificat a 
urbanitzable que tindria un valor de milers de milions d’euros. 
 
Per tot el que s’ha exposat, els grups municipals d’ICV-EUIA i la CUP proposen al ple 
municipal l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- QÜESTIONAR al Govern de la Generalitat de Catalunya per la manca 
d’informació fidedigna i oficial oferta als ajuntaments afectats sobre un complex que, 
en cas de ser construït, empitjorarà radicalment les perspectives econòmiques, 
socials i de vida de la comarca del Baix Llobregat, i per extensió, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
SEGON.- REBUTJAR la possibilitat que a la comarca del Baix Llobregat o a 
qualsevol altre indret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es desenvolupi el 
macrocomplex d’hotels, casinos i espectacles anomenat “Eurovegas” per ser un 



 9 

projecte fonamentat en “privilegis excepcionals” que s’ofereixen al capital estranger 
per a dur a terme activitats d’oci i de joc, quan els emprenedors i emprenedores i 
empreses i comerços del nostre país i estan mancats i mancades dels suports 
necessaris dels Governs Català i de l’Estat Espanyol per a dur a terme activitats 
productives, tant agrícoles com industrials. 
 
TERCER.-  INSTAR el Govern de la Generalitat a què abandoni qualsevol proposta 
que afavoreixi la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a Catalunya. 
 
QUART.- INSTAR la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus 
municipis a impulsar i desenvolupar el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona per tal que el model econòmic que superi l’actual 
crisi es basi en la recerca, la innovació, l’educació, la formació i la capacitació de 
qualitat en els diversos sectors productius. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller d’Economia i Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, al 
Director de l’INCASOL, al President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als i les 
membres del Parc Agrari del Baix Llobregat, al President del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat  i als Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat.” 
 
 

 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de 

Convergència i Unió, presenta juntament amb el grup municipal del Partit 

Popular una proposta alternativa en relació a la instal·lació del 

macrocomplex Eurovegas. 

 

“Atès que el passat mes de novembre, el Conseller d’Economia i Coneixement, 
Andreu Mas-Colell, i el de Territori i Sostenibilitat, Lluis Recoder, van viatjar a “Las 
Vegas (USA) per tractar amb el senyor Adelson propietari del grup inversor “Las 
Vegas Sands Corporation” la possible instal·lació a Catalunya d’un complex relacionat 
amb el foment del turisme i de l’oci que tindria hotels, casinos, restauració, teatres, i 
zones per a convencions. 
 
Atès que segons s’ha explicat públicament pel Govern de Catalunya, la Generalitat ha 
ofert a l’empresa “Las Vegas Sands Corporation”, un total de 800 hectàrees del delta 
del Llobregat, entre Viladecans i Cornellà de Llobregat, per instal·lar aquest complex 
de turisme i d’oci vinculat a la industria del joc, identificat com “Eurovegas”. 
 
Atès que el propi Departament de Territori i Sostenibilitat ha explicat a preguntes 
parlamentàries que la participació dels municipis afectats pel projecte és un dels 
elements a tenir en compte per la seva viabilitat. 
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Atès que ha estat el Govern de la Generalitat qui ha iniciat i portat tot el pes de les 
negociacions i els oferiments de territori, sense la participació dels Ajuntaments 
afectats o d’altres que poguessin estar interessats. 
 
Atès, per tant, que les decisions sobre aquest projecte d’inversió no són, ni seran 
adoptades pels municipis sinó que pel seu contingut hauran de ser tractades, i 
aprovades, pel Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats; cal que des de la 
responsabilitat política municipal, es tingui present totes les opinions, protegint els 
interessos generals tant de les ciutats com de la seva ciutadania. 
 
Atès que la possible ubicació d’aquest i altres projectes d’aquestes dimensions 
generen opinions contrarestades per les diverses sensibilitats que conflueixen i que 
calen respectar, algunes motivades per la preocupació de l’impacte que pot 
comportar, i d’altres com una oportunitat de creació d’ocupació, cal evitar que trenqui 
l’actual clima social entre partidaris i detractors, sense tenir una informació acurada. 
 
Atès que actualment ens trobem immersos en una conjuntura de crisis econòmica 
global sense precedents, amb conseqüències devastadores i sense disposar com a 
país d’un motor econòmic i financer que pugui donar resposta amb recursos propis a 
l’actual realitat social, i tenint en compte l’actual perfil professional de les persones 
que en aquests moments es troben sense feina i sense perspectives a curt i llarg 
termini sobre el seu futur, que obliga a estudiar aquelles iniciatives d’inversió amb 
recursos estrangers. 
 
Atès que amb l’actual situació, també la de la nostra ciutat, volem col·laborar en la 
recuperació econòmica i la creació d’ocupació i és per aquest motiu que ens cal estar 
especialment atents i aprofitar totes les oportunitats d’inversió que es presentin per 
posar en valor el nostre territori, malgrat aquestes no poden ser a qualsevol preu. 
 
Atès que davant d’aquesta situació, les diferents administracions públiques i en 
aquest cas el Govern de Catalunya té l’obligació i responsabilitat, d’analitzar en 
profunditat tots aquells projectes o iniciatives que puguin generar activitat econòmica 
de forma directa i indirecta en qualsevol lloc del territori català, i avaluar-los abans de 
prendre qualsevol decisió. 
 
Els grups municipals sotasignats, proposen al Ple Municipal, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat que explori tots els projectes viables 
d’inversió privada i pública que promoguin el desenvolupament, no només a la zona 
sud del Baix Llobregat sinó en tot el País, i que assegurin la creació de llocs de 
treball, dins del nostre marc legal i que s’ajustin als requeriments socials, ambientals i 
culturals de la nostra societat; i que al mateix temps cerqui alternatives de 
desenvolupament. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que un cop disposi de la documentació 
oficial necessària, precisant totes les seves conseqüències jurídiques, socials, 
territorials, i econòmiques sobre el projecte identificat com “Eurovegas” i altres de 
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futurs que poguessin existir, convoqui als representats dels Ajuntaments afectats 
abans d’iniciar qualsevol procés. 
 
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que en el cas de que aquest projecte 
impulsat pel mateix no es concreti en el nostre territori nacional, segueixi explorant 
nous projectes i cercant alternatives viables d’inversió pública o privada que 
promoguin el desenvolupament del nostre País, per tal de fomentar la creació de llocs 
de treball, ajustant-se als requeriments abans esmentats en el punt primer. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Economia i Coneixement, 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés dels Diputats, al President de la Generalitat de Catalunya i al 
President del Govern d’Espanya.” 
 
 

 

 

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

Popular, anuncia el seu vot favorable a la proposta que han presentat conjuntament 

amb el grup d’ICV-EUiA. Respecte a la proposta que presenten CIU i el PP, 

manifestem que el nostre vot serà contrari.  

Potser sí que ha caducat la presentació d’aquesta proposta de l’Eurovegas. De fet, si 

s’acaben confirmant les notícies d’avui mateix, aquest complex anirà a uns terrenys 

propers a Madrid, cosa que lamento especialment per als ciutadans d’aquella regió i 

em felicito per la comarca del Llobregat.  

Aquesta notícia potser ha caducat però el que no han caducat són els models que 

defensem políticament cadascú. És evident que aquí hi ha dos models: el model 

socioeconòmic i territorial que defensem, en què apostem perquè la crisi la superi una 

inversió en la indústria, en la innovació i en un creixement respectant el territori, i 

l’altre model, un model que comporta retallades en els drets laborals, no respectar el 

territori, etc.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, votarà a favor de la proposta del seu grup i en 

contra de la proposta de CIU i del PP, bàsicament perquè aquests últims presenten 

un model absolutament diferent i antagònic al seu.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

posiciona el seu vot contrari a la proposta de CIU i del PP i sí que donarà suport a la 

proposta d’ICV-EUiA i la CUP, tot i que pensa que a dia d’avui no té massa sentit 

votar la proposta per les declaracions que ha fet el President de la Generalitat. 

Nosaltres estem totalment en contra de la instal·lació d’un complex d’aquestes 

característiques. Entenem que qualsevol projecte industrial o empresarial que s’ajusti 

a la llei és just, però una altra cosa és l’ètica empresarial. Eurovegas va presentar 

una sèrie de peticions no regulades i, en alguns casos, il·legals dins del nostre marc 

legislatiu. Especialment, n’hi ha una que a nosaltres ens preocupava molt: la petició 

de modificar la Llei d’estrangeria per reduir la tramitació dels permisos de treball que 

la societat vulgui executar. Això el que faria seria provocar un efecte crida de mà 

d’obra barata que complicaria la ja difícil situació que tenim en matèria d’immigració. I 

demostra també que precisament els llocs de treball que promet aquest complex no 

seran per a mà d’obra de casa sinó per a mà d’obra barata que tanta competència 

deslleial ha generat als nostres treballadors autòctons.  

Altres peticions també són l’exempció en el pagament de les quotes de la seguretat 

social, que creiem que suposaria un greuge comparatiu amb les nostres empreses. 

Un altre tema també molt important és la ubicació, perquè ocuparia diferents espais 

de protecció ambiental i territorial que creiem que posarien en perill algunes zones del 

delta que representen la zona més fèrtil de l’àrea metropolitana de Barcelona, una de 

les zones més importants d’Europa en la gestió agrícola periurbana.  

No obstant això, des de PxC entenem que per a moltes persones que actualment 

estan a l’atur és difícil negar-se a una proposta i promesa tan llaminera com aquesta. 

Creiem, però, que abans d’acceptar una proposta d’aquest tipus a qualsevol preu, 

hem d’estudiar totes les opcions i condicions. Per això, nosaltres considerem que per 

sortir de la crisi no podem apostar per un complex d’aquestes característiques. Per 

sortir-ne hem d’apostar pel creixement i l’ocupació, per la formació qualificada dels 

treballadors i per la dinamització del teixit empresarial, la promoció de polítiques 

industrials i la reindustrialització enfront dels mercats exteriors amb la protecció dels 

nostres productes davant dels del mercat asiàtic o l’agricultura marroquina. També 

creiem i apostem per potenciar la nostra marca estrella, que és Catalunya o 

Barcelona, que actualment té un prestigi. Si acceptéssim un complex d’aquestes 
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característiques el prestigi es veuria afectat perquè, segons un estudi policial, aquest 

tipus de negocis poden atreure més màfies i nous tipus de delinqüents.  

Nosaltres sabem que els aturats esperen solucions, però creiem que el que cal 

començar a fer és equilibrar la nostra balança comercial, restringint així l’entrada de 

determinats tipus de mercaderies als nostres ports per protegir la nostra economia i 

poder crear llocs de treball industrial a casa nostra.   

 
 

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

Catalunya, no sap què fem demanant que la Generalitat no intervingui en decisions 

municipals de municipis afectats i, en canvi, nosaltres ens atrevim des d’aquí a dir-los 

què han de fer o deixar de fer. Aquesta moció no ens pertoca perquè qui n’ha de 

parlar són els residents del Llobregat i tampoc té massa sentit perquè tot sembla 

apuntar que l’Eurovegas no s’instal·larà a Catalunya. 

De tota manera, la moció que presenten ICV-EUiA i la CUP és una mica enganyosa. 

Vostès parlen, al primer paràgraf, de 12 resorts, 36.000 habitacions, 6 casinos, 

50.000 places de restauració, teatres, etc., i, en canvi, ens oblidem de 25.000 llocs de 

treball d’entrada. Aquí és on sorgeixen els dubtes. Tots tenim dubtes, perquè 

efectivament aquest no és el model ideal. Però a Catalunya ja tenim indústries com 

CIRSA o com Casinos de Catalunya funcionant i ningú de moment no ha presentat 

cap moció al ple de l’Ajuntament de Mataró en contra de tot això. I també és cert que 

a Catalunya i arreu hi ha urbanitzacions on s’instal·len màfies.  

Respecte al tema de la ubicació, he estat 21 anys treballant a la comarca del Baix 

Llobregat i el seu potencial ramader és el que és, igual que qualsevol persona que 

passi per Mercabarna veu els centenars de camions que han de venir d’un altre lloc 

per poder omplir els nostres rebosts.  

D’altra banda, responent a la Sra. Lora, la modificació de la Llei d’estrangeria en un 

principi no és perquè vinguin treballadors de fora, sinó per facilitar l’entrada al país 

dels clients d’aquest macrocomplex que vénen de determinats països amb dificultats 

per entrar a Espanya, fins i tot com a turistes. 

Per tant, Eurovegas genera molts dubtes, és veritat, però la moció que vostès 

presentes nosaltres pensem que és de país de rics i molt irreal, perquè no estem en 

una situació en què ens puguem permetre segons quins luxes. Evidentment, votarem 

favorablement a la moció alternativa. 
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La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, manifesta el seu 

posicionament contrari al model que representa Eurovegas, perquè no és el seu 

model econòmic ni de desenvolupament social, cultural o mediambiental. No respon 

al nostre model de país. A més, hem de criticar també l’opacitat amb la qual s’està 

portant tot el tema. Creiem que el que necessitem són alternatives i apostar per una 

economia productiva i un mercat laboral més qualificat. Però també som molt 

conscients que la crisi colpeja i castiga de forma contundent i, per tant, hem de tenir 

molt en compte també les elevades xifres d’atur, especialment en l’àrea 

metropolitana.  

És per això que nosaltres hem presentat unes esmenes a la proposta d’ICV-EUiA per 

poder votar-la favorablement. Volem fer incís en què s’han de buscar aquestes 

alternatives tenint en compte la situació de crisi actual. Un dels punts que voldríem 

incorporar seria: “Instar la Generalitat a explorar tots els projectes viables d’inversió 

privada i pública que promoguin el desenvolupament del Baix Llobregat i la regió 

metropolitana i que assegurin la creació de nous llocs de treball, garantint sempre 

que s’ajustin al nostre marc legal i als requeriments socials, ambientals i culturals de 

la societat catalana”. Per això estem en contra d’aquest model econòmic, però estem 

convençuts que cal buscar altres vies que puguin generar llocs de treball seguint el 

nostre marc legal i requeriments socials, ambientals i culturals.  

Pel que fa a la proposta de CIU, creiem que no especifica aquest rebuig o 

qüestionament del model que representa l’aposta d’Eurovegas i, per tant, ens hi 

abstindríem.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon que no poden acceptar la proposta in 

voce de la Sra. Prados perquè ells, al 4t punt de la proposta, ja aposten pel tipus 

d’inversió que ella demana. Diu clarament: “El model econòmic ha de superar l’actual 

i s’ha de basar en la recerca, la innovació, l’educació, la formació i la capacitació de 

qualitat en els diversos sectors productius”, referint-nos a la Generalitat i a l’àrea 

metropolitana de Barcelona.  
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La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, diu que hi votaran 

a favor en qualsevol cas. 

 

 

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

pels grups municipals ICV-EUIA i la CUP. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (3),  corresponent 

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 

membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular (1). 

Vots en contra: 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.  

 

 

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

presentada pels grups municipals CIU i PP. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).  

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

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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Abstencions: 11,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (3).   

 

 
 
 
4  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS PSC I ICV-EUIA PER A LA 

REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA “PREPARA” SEGONS EL 

REIAL DECRET-LLEI 1/2011, DE MESURES URGENTS PER A 

PROMOURE LA TRANSICIÓ A L’OCUPACIÓ ESTABLE I LA 

REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A LES PERSONES 

DESOCUPADES. 
  

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

proposta següent: 

 
“El passat 24 d'agost el Govern de l'Estat va prorrogar el Reial Decret-llei 1/2011, 
d'11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l'ocupació estable i 
la requalificació professional per a les persones desocupades. Aquest decret, per una 
banda, incrementa la quantia de l'ajut fins a 450 euros per a aquells beneficiaris amb 
tres o més persones al seu càrrec, però per l’altra, exclou a la immensa majoria de 
persones joves o vulnerables que tenen especials dificultats.  
 
A Catalunya l’atur continua essent el principal problema del país: al mes de juliol hi 
havia 614.792 persones en situació d'atur. Així també la darrera Enquesta de 
Població Activa posa de manifest el dramàtic augment de la desocupació i, per sobre 
de tot, l'increment del nombre d'aturats de llarga durada i el de les llars amb tots els 
seus membres en atur. Es calcula que Catalunya unes 100.000 llars no reben cap 
ingrés. 
 
A tot això cal afegir l'alta taxa d'atur juvenil i la cada vegada més baixa taxa de 
cobertura de les persones aturades, és a dir, l'increment d'aquelles persones que no 
perceben cap prestació i no tenen cap ingrés. 
 
Les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat des de gener de 2012, lluny de 
resoldre el problema de l'atur, l'han agreujat amb: 
 

� L'aprovació de la reforma laboral que, en abaratir i facilitar l'acomiadament, ha 
provocat l'acceleració de la destrucció d'ocupació de manera insuportable. 
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� La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos Generals de 

l'Estat per al 2012 ha significat la retallada de les polítiques actives 
d'ocupació, que a Catalunya ha provocat la reducció de 271 milions d'euros en 
aquesta partida, és a dir, un -58%. Aquesta retallada ha significat la pràctica 
supressió de les polítiques d'ajuda a les persones aturades en la recerca de 
feina, ja que afecta els programes d'orientació, formació i requalificació. Tot 
això en contra de les recomanacions del Consell Europeu. 

 
� L'aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 

garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retalla de 
manera descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis 
especials per als més grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i 
expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus 
beneficiaris. Centenars de milers de desocupats es poden veure sense cap 
protecció en els propers mesos. 

 
 

� Per últim, l'aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es 
prorroga i reestructura el programa PREPARA de requalificació professional 
de les persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat, 
per una banda, una lleugera millora en l'import a percebre per les persones 
aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però, per l’altra, exclou l'accés 
a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant 
greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del 
seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual 
cosa està significant una sobrecàrrega per a les ja migrades economies 
familiars. 

 
 
Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social desenvolupades pel 
govern de la Generalitat estan significant una baixa cobertura de les persones més 
vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació: 
 
• Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el  
retard en el reconeixement de la prestació. 
 
• La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que implica que, a 
partir de setembre, les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la 
recerca de feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als 
requeriments que estableix el programa PREPARA. 
 
• La inexistència de cap convocatòria durant el 2012 adreçada a les entitats, 
ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en matèria de polítiques 
actives d'ocupació. 
 
Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan 
abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys 
drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir 
l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades. 
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En aquest context la continuïtat del programa PREPARA, tal i com havia estat 
concebut, és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora 
de l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i que en el context actual de 
manca d'ofertes ha fet difícil la inserció de les persones que hi han participat. El 
programa es basa en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i 
requalificació alhora que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba 
essent l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que o 
tenen res més que aquests 400 € per poder subsistir. 
 

Per tot això, els Grups Municipals PSC i ICV-EUiA proposen al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
1. Instar al govern de l'Estat per tal que: amb la finalitat de garantir la transició a 
l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i 
les ajudes econòmiques d'acompanyament, i evitar l'exclusió social, ampliï la 
cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones que s'hi podien acollir 
segons el Reial Decret-llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per a 
promoure la transició a l'ocupació i la requalificació professional de les persones 
aturades. Així mateix en faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa 
d'estabilitat.  
 
2. Instar al govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per a combatre 
l'atur juvenil i programes d'ocupació específics per a les persones joves excloses de 
l'actual programa PREPARA i que tenen grans dificultats per trobar feina. 
 
3. Instar al govern de la Generalitat a publicar urgentment totes les convocatòries 
adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les persones aturades, 
especialment als col·lectius amb especials dificultats: programes d'orientació, 
formació, ocupació i inserció laborals. 
 
4. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de 
Catalunya.” 
 

 

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

anuncia el seu vot favorable. Vull fer un esment, però, referent a l’enduriment de les 

condicions per accedir al pla Prepara, ja que els aturats, per poder acollir-se a aquest 

programa, hauran de demostrar tres accions de cerca activa d’ocupació. Una d’elles 

és la realització d’almenys una entrevista de feina. Al meu parer aquesta condició és 

inútil, perquè el 80% dels CV són descartats abans d’una entrevista, segons vaig 

llegir a la premsa, la qual cosa complica que l’entrevista es pugui dur a terme.  

Com sempre, els aturats i els més febles seran els més perjudicats.  
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Nosaltres hi votarem a favor encara que des de PxC una de les condicions que 

posaríem és que per a qualsevol tipus d’ajuda, i en aquest cas per al pla Prepara, les 

persones de casa tinguéssim prioritat.  

 
 

 

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

Catalunya, pensa que són mesures que està convençut que a ningú no li agraden.  

Vostès, aquesta moció sobre el pla Prepara no l’han presentada a l’agost perquè ha 

estat festiu, però amb el pla Prepara i els 400 euros hi va haver una campanya molt 

forta a les xarxes socials, que va encapçalar alguna dirigent molt important del seu 

partit, abans que es fes la pròrroga, dient que tenia per títol “Salvemos los 400 €”. 

Però el problema és que hi ha actes i els partits tenim assessors i mirem les coses, i 

resulta que vostès comencen aquesta campanya però s’obliden que van trigar més 

dies a prorrogar aquesta ajuda que no pas el president Rajoy o la Sra. Báñez. Si 

vostè diu que el Govern la va prorrogar el dia 24, hem vist a les actes que el govern 

que en aquell moment encapçalava el Sr. Zapatero la va prorrogar el dia 26. Per tant, 

aquesta és la primera de les fal·làcies. 

A la part expositiva, vostès parlen de l’atur. Del 4t trimestre del 2007 fins que vostès 

van acabar la legislatura, l’atur va créixer en 2.700.000 persones. Una mica de marge 

per posar fre a la caiguda sense fre que teníem fa 7 o 8 mesos l’hauríem de tenir. I és 

cert que la situació és molt dura.  

El pla Prepara és un PIRMI, encara que vostès el vesteixin de formació. Sap quines 

són les dades del pla Prepara? Hi havia gairebé una mica més de 500.000 

beneficiaris, que 307.000 ja han fet aquest programa que vostès van dissenyar i que 

aquesta formació fins i tot havia arribat a oferir cursos de tast de vins i similars, per 

tant, molt pitjor del que comentava la Sra. Lora.  

Han tingut vostès el detall de dir que les condicions són molt difícils. El pla Prepara de 

qualificació de persones va permetre només col·locar el 6% d’aquelles persones que 

l’han fet.  

És molt fàcil ara fer aquest tipus de mocions, però el problema és que tenim un 

passat i que els resultats són els que són.  
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Parlen vostès de llars sense cap ingrés, però quan es va acabar l’anterior mandat a 

l’Estat hi havia gairebé 1.600.000 llars a tot Espanya que no rebien cap ajut ni tenien 

ingressos. Teníem una taxa d’atur del 23%. 

Finalment, tenim un problema: no hi ha diners. I l’Estat, ara mateix, un 66% del que 

pot fer anar en diners ho està invertint en pagar prestacions d’atur i pensions, i, per 

tant, poc marge queda. Seria magnífic una ajuda no de 450 € sinó de 900 €, però la 

situació és la que és i hem de prendre mesures impopulars, dures i que a ningú no li 

agrada prendre.  

Per tot això, hi votarem negativament.  

 

 

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

l’abstenció del seu grup. Compartim part del que diu la part expositiva i part dels 

acords, d’acord amb el que ja es va aprovar en proposta de la Federació de Municipis 

en aquest ple al mes de juny, però també entenem i compartim part del que acaba de 

dir el Sr. López sobre que a ningú no li agrada treballar amb pressupostos que cauen 

i que alguna cosa s’hi ha de fer.  

D’altra banda, en referència a la part expositiva, si el problema és dotar de recursos 

la Generalitat i reclamar-li que tingui recursos que no té, la millor manera és advocar 

sens dubte pel concert econòmic.  

Per no complicar-ho i votar els punts separadament, entenem que el millor és 

abstenir-nos-hi.  

 

 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, aclareix que 

se situen a l’agost del 2012 i que l’únic que fa aquesta proposta és demanar que 

tornem a la situació anterior. És a dir, hi havia unes quantes més persones que 

tenien dret a aquesta ajuda i a aquest programa. Ara, amb els nous requisits, aquest 

programa queda reduït i hi haurà moltes més persones que en quedaran excloses.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (3),  corresponent 

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 

membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular (1). 

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

Popular de Catalunya. 

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió.  

 
 

 

5  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL PXC PER LA SUPRESSIÓ DEL SENAT. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Atès que l’actual situació de crisi econòmica exigeix una resposta per part de la 
classe política per tal de rebaixar, amb criteris d’eficiència, el nombre de polítics, alts 
càrrecs i suprimir institucions de govern amb competències escasses o bé que se 
solapen amb les d’altres ens ja existents. 
 
Atès que el Senat propicia distorsions quan el sistema de majories del Congrés no es 
correspon amb el d’aquest i obstaculitza la tasca de legislar, tornant el poder legislatiu 
dèbil i lent i propiciant que el poder executiu resolgui amb decrets. 
Atès que l’actual context de crisi econòmica fa necessària una política d’austeritat 
amb els fons públics i prioritzar les inversions a partides que resultin imprescindibles 
per al bon funcionament del país. 
 
Atès que les Juntes i els Parlaments autonòmics ja assumeixen les competències de 
representació territorial de les diverses comunitats autònomes que té la cambra del 
Senat. 
 
Atès que la cambra del Congrés dels Diputats pot envair les competències del Senat i 
per tant la seva existència no té justificació per tractar-se d’una institució de govern 
prescindible amb una funció secundària, doncs en última instància es subordina a la 
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voluntat de la Cambra Baixa i la seva activitat es limita al dret d’iniciativa i al de 
deliberar sobre els projectes o proposicions prèviament aprovats per la Cambra de 
Diputats 

 
Atès que la Mesa del Senat va aprovar el passat mes de març de 2012 un pressupost 
per a la Cambra Alta de 53.214.437 euros sufragats amb fons públics que suposen 
un luxe innecessari en una situació de crisi extrema. 
 
Atès que hi ha països europeus capdavanters amb llarga tradició democràtica amb un 
bon clima social i un alt grau de benestar i desenvolupament com són Noruega, 
Dinamarca o Suècia, amb Corts unicamerals que prescindeixen de la Cambra Alta 

 
Atès que el Govern d’Espanya esta duent a terme retallades pressupostàries en 
serveis públics que constitueixen pilars bàsics de l’Estat del benestar i abans n’hauria 
de dissoldre una institució prescindible com és el Senat. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Instar el Govern d’Espanya a iniciar un procés de reforma del Títol Tercer de 
la Constitució Espanyola de 1978 per tal de modificar l’article 66.1, que consagra la 
bicameralitat de les Corts Generals, i l’article 69, que consolida el Senat com a 
cambra de representació territorial i estableix els criteris de representativitat dels 
senadors.  
 
Segon.-  Instar el Govern d’Espanya a suprimir el Senat i adoptar una configuració 
unicameral on el Congrés dels Diputats sigui l’únic òrgan constitucional integrat a les 
Corts Generals.” 
 
 
 

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

Popular, opina que PxC ha tingut la bona idea de suprimir el senat, però no és 

factible. Tots compartim que hi ha d’haver polítiques d’austeritat que retallin despeses 

on són del tot innecessàries, el que passa és que s’han oblidat, senyors de PxC, 

d’una premissa: Espanya és irreformable. No hi ha res a fer. En aquesta llista que 

vostès han posat jo hi afegiria moltes altres coses: les diputacions provincials, la 

monarquia, l’exèrcit, etc.  

A partir d’aquí, només ens queda un camí i és el d’establir una nació independent en 

què ens dotem d’un estat i d’uns mecanismes —i és aquí on no sé quin seria el seu 

posicionament— per tenir unes institucions transparents, democràtiques, que siguin 

l’expressió de la voluntat del poble, properes al poble i que siguin el que la gent 

espera. 

Per tot això, nosaltres no hi votarem a favor.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comença dient que el seu partit té una posició 

clara respecte al senat: no en preveu la supressió sinó la reforma.  

ICV-EUiA creu que cal reformar profundament tant el senat com el congrés, amb la 

idea de reforçar les seves funcions, també per controlar el Govern i fer-lo més àgil, 

flexible i transparent, per perseguir el transfuguisme, etc. Necessitem que aquestes 

dues cambres siguin més participatives i estiguin més obertes als ciutadans.  

En aquest sentit, la reforma del senat seria per a nosaltres la cambra de 

representants dels estats federats. I, en aquest cas, hauria d’estar escollit 

exclusivament per parlamentaris de les comunitats autònomes, perquè no oblidem 

que, a diferència d’altres països, nosaltres tenim encara comunitats autònomes —o 

els estats membres en una Espanya federal si fos possible—i aquestes serien les que 

podrien tenir el dret a escollir.  

Per tant, rebutgem la moció perquè nosaltres advoquem per la reforma profunda i 

completa del senat.  

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

Catalunya, pensa que el paper del senat és absolutament qüestionable per moltes 

coses, entre d’altres perquè no és una cambra de representació territorial, quan 

realment estava concebuda perquè ho fos. Jo penso, doncs, que si el senat se 

suprimís no passaria res, però resulta que portem aquí la supressió del senat i fem 

una cosa molt hàbil que és començar a parlar de coses de les quals podem 

prescindir. Els ciutadans de l’Empordà, per cert, quan van patir els focs no van 

prescindir de la UME (Unidad Militar de Emergencias), que va crear el Sr. Zapatero. 

De vegades, hauríem de ser una mica més rigorosos, perquè probablement podríem 

prescindir de l’exèrcit espanyol, en aquesta hipotètica Catalunya independent, però hi 

hauria moltes despeses que ara assumeix l’Estat.  

D’altra banda, una proposta semblant a la d’Eurovegas la va presentar el grup de 

PxC a Sant Boi de Llobregat. Per tant no és estrany que puguin coincidir. 
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Respecte al senat, probablement en podríem prescindir, el paper que juga és 

qüestionable i en el moment de crisi que estem patint algú hi hauria de pensar, si és 

cert que costa els 54 milions d’euros que vostès diuen que costa. Però parlar del 

senat des de Mataró, em sembla agosarat. Podríem parlar del paper que juguen els 

consells comarcals aquí a casa nostra —alguns dels quals se solapen amb sis 

administracions—, Sr. Safont-Tria; del paper que juguen les àrees metropolitanes i 

qui hi ha allà; segurament ens hauríem de replantejar les diputacions i també unitats 

municipals de menys de 5.000 habitants, que es podrien assumir mitjançant 

mancomunitats o millorant els serveis, etc. 

En aquesta cursa per dir coses que siguin populars podem acabar dient, com han fet 

a Castella la Manxa, que els diputats no cobrin. A mi no em suposaria cap problema. 

Jo me’n vaig a la meva feina, deixo de cobrar de l’Ajuntament i li estalvio el meu sou 

al contribuent mataroní. I em semblaria perfecte. Però també tinc dubtes de si 

trobaríem 27 persones que estiguessin aquí. Per tant, és una cursa sense sentit. 

Finalment, el 20 de novembre del 2011 hi va haver unes eleccions legislatives que 

van donar una representació determinada i em sembla agosarat, des d’un partit que 

no va tenir el suport necessari per part de la ciutadania, a dia d’avui, des de 

l’Ajuntament de Mataró, dir al govern de l’Estat què ha de fer.  

Per tot això, el nostre vot serà negatiu.  

 
 

 

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

negatiu a la proposta, bàsicament per dues raons: una d’elles és perquè no podem 

acceptar un argument que en el fons és que la democràcia és massa cara. No creiem 

que la sortida de la crisi sigui des d’una ofensiva contra la democràcia, contra la 

política, i menys en aquests moments, en què necessitem aquesta política i aquesta 

democràcia com a eines que regulin i vetllin pel que és col·lectiu i que no han de 

respondre als interessos particulars.  

La segona raó és perquè nosaltres estem per un model federal de l’Estat i, des 

d’aquesta perspectiva, el senat hauria de tenir un paper de cambra territorial, i no pas 

el que és ara, és a dir, una cambra de segona volta legislativa.  
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

diu que no caurà en la temptació de començar a debatre sobre el senat perquè creu 

que no és feina de l’Ajuntament de Mataró. Tenim altres prioritats. 

El nostre vot serà d’abstenció.  

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

dóna les gràcies malgrat no comparteix les intervencions dels portaveus del 

consistori.  

Vull dir al Sr. Safont-Tria que PxC fa molt temps que portava això al programa 

electoral i hem cregut oportú presentar-ho al si del ple municipal perquè de moment 

és de les úniques administracions on tenim representació.  

PxC és una de les forces extraparlamentàries més votades i espero que a la llarga 

tinguem molta més representació per poder presentar aquesta proposta allà on 

correspongui amb l’esperança que surti favorable.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

Vots en contra: 16,  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 d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 

membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular (1). 

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió.  
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6  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP PER REBUTJAR L’AUGMENT DE L’IVA. 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“L’Estat espanyol va optar per rescatar els bancs, principals culpables de la crisi que 
patim i, ara, ens imposa un llarg paquet de mesures antisocials per a poder acollir-se 
al pla de rescat europeu, que té com a únic propòsit tapar el deute bancari. 
 
L’augment de l’IVA ordenat s’ha consumat en el pitjor moment econòmic de la nostra 
història recent i perjudicarà encara més l’economia productiva que malda per 
sobreviure (cultura, indústria, transport, serveis, etc.). També a les institucions. Per a 
l’Ajuntament de Mataró, per exemple, l’increment de l’IVA suposarà un cost afegit 
d’un milió i mig d’euros anuals. 
 
Els nous tipus impositius de l’IVA1 afecten de ple en la vida quotidiana de les classes 
populars, la qual cosa representa una important pèrdua de poder adquisitiu que se 
suma a les altes xifres d’atur i a la crisi de salaris (que fa temps que no paren de 
baixar).  
 
En les actuals circumstàncies, apujar l’IVA és socialment injust i abusiu, atès que es 
tracta d’un impost que el paga tothom amb independència del seu nivell de renda. 
Això 
contrasta amb l’amnistia fiscal decretada, els beneficis fiscals de les SICAV. 
 
És per aquest motiu el que els grups sotasignats proposen al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró manifesta el seu rebuig davant dels nous tipus 
impositius de l’IVA decretats pel govern espanyol. 

 
Segon.-  L’Ajuntament de Mataró donarà suport a totes les iniciatives populars i 
institucionals, que treballin per la plena sobirania fiscal catalana i per l’articulació 
d’una una fiscalitat justa i progressiva. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró traslladarà els presents acords a les organitzacions 
sindicals, veïnals, de comerciants i de consumidors de Mataró; a les entitats 
municipalistes catalanes, i al govern de la Generalitat de Catalunya.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que el seu grup donarà suport a la 

proposta. Estem parlant de l’IVA, que és un impost directe que afecta de manera 

directa tots els ciutadans, per tant, hi ha una doble injustícia: no fa distincions i 

repercuteix per igual a tots els ciutadans cobrin el que cobrin. Nosaltres també 

apostem per la progressivitat fiscal, és a dir, que pagui més qui més té.  

En aquest sentit, a més d’injust, crec que serà contraproduent. Ja ens va passar amb 

la darrera pujada de l’IVA: en els primers mesos hi ha un impacte positiu pel fet de la 

immediatesa, però quan passa aquest primer impuls el més normal és que hi hagi 

una contracció important del consum i, per tant, aquesta recaptació es vegi minvada. 

Com que no creem ocupació, cada vegada ens costarà més pagar les prestacions 

d’atur i no ens en sortirem.  

Fixeu-vos si està mal plantejat i amb precipitació, sense parlar del món de la cultura, 

que fins i tot s’ha apujat l’IVA del material escolar del 4 al 21%, la qual cosa és una 

aberració.  

Si és un problema d’ingressos, els recordo que Espanya, segurament dels 15 països 

més industrialitzats de la Unió Europea, és el que més frau fiscal té en aquests 

moments i no veiem enlloc la lluita contra aquest frau. De ben segur, només rescatant 

el 50% de tot allò que està ocult acabaríem amb molts dels problemes que tenim en 

aquest país. 

Per tots aquests motius, nosaltres hi votarem a favor.  

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

clar que la pujada de l’IVA és una prova més de com ens estan sotmetent. Donarem 

suport a la proposta perquè aquest IVA més elevat aproparà cada vegada més 

famílies al llindar de la pobresa.  

M’agradaria recalcar que està clar que dia a dia són més els polítics que cauen fent 

així desaparèixer la classe mitjana. Les escletxes entre rics i pobres cada vegada es 

dilaten més.    

Finalment, en l’apartat dels acords de la proposta, nosaltres no podem donar suport 

als tres punts, concretament al punt 2, perquè el que proposen és massa genèric i 

s’hauria d’especificar molt més. Nosaltres proposem que Catalunya ha de tenir un 
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millor finançament, apostem per la creació d’un règim econòmic propi com el que 

tenen comunitats com Navarra o el País Basc, però nosaltres no podem donar suport 

al punt 2 perquè creiem que hi ha un rerefons independentista.  

Per tant, votarem favorablement als punts 1 i 3, però votarem en contra del punt 2 

perquè s’allunya de la nostra ideologia pel seu rerefons independentista.  

 
 
 
 

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

Catalunya, afirma que al seu grup evidentment no els agrada l’increment de l’IVA. 

L’anterior portaveu del PP, a qui jo vaig substituir, va presentar una moció semblant a 

aquesta en el seu moment, quan el govern de Zapatero va apujar l’IVA. Jo estic 

disposat a assumir errors, perquè només així es pot entendre el que fem aquí. El que 

no faré, evidentment, serà dir sempre el que la gent vol escoltar. 

Tenim una situació en la qual l’any passat Espanya es va gastar 91.344 milions més 

dels que va ingressar i tenim un deute extern, inclosos els bancs, de 900.000 milions 

d’euros. I també ho he dit més d’una vegada en aquest ple: nosaltres som partidaris 

de que el que es deu s’ha de pagar. I aquest és l’únic problema que tenim i per això 

hem de prendre mesures i haurem d’esperar que arribin temps millors, que les coses 

es comencin a fer amb una mica de seny i posar fre a l’absolut desastre econòmic 

que estem patint.  

No puc deixar de dir que, en primer lloc, el grup de CIU ha fet un negoci perfecte amb 

la CUP. Sr. Safont-Tria, vostè ha tret totes les referències de la moció que feien 

esment a la Generalitat i a l’Artur Mas, però després in voce els ha fet el discurs.  

En segon lloc, posats a fer i parlant que la pujada afecta el finançament municipal, 

perquè l’Ajuntament haurà de pagar una mica més d’un milió d’euros, podríem haver 

repartit els 6 milions i escaig que va suposar d’increment la recaptació de l’IRPF i no 

la van repartir. O també podríem fer, com algun altre ajuntament, que és que amb 

l’increment que hi haurà per la retirada de la paga extra dels funcionaris, assumir-la; o 

bé compensar-la d’alguna altra manera com està fent algun petit ajuntament de la 

comarca.  

És curiós que ens queixem que la pujada de l’IVA suposarà això, però no ens 

queixem del fet que no pagar la paga extra als funcionaris li suposarà a l’Ajuntament 

de Mataró 2 milions d’euros d’estalvi. O que la pujada de l’IRPF de l’any els va 
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suposar al voltant de 6 milions d’euros. I, en canvi, ens permetrem el luxe de no fer 

cas al que deien els senyors del PSC de bonificar la taxa de la brossa o el que 

nosaltres els demanàvem que és que no reduïssin a la meitat gairebé el contracte de 

la recollida de la brossa. 

Per tot plegat, nosaltres no hi donarem suport. Entenem que són mesures que a 

ningú no li agrada prendre i els partits polítics pel que menys estan és per perdre 

vots.  

 
 

 

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

seu grup està en contra de l’augment de l’IVA, perquè consideren que no ajuda a 

reactivar l’economia ja que redueix el consum i castiga directament tothom. Aquí, les 

classe mitjanes treballadores veuen agreujada la seva situació. Ja s’ha parlat del 

material escolar i també de la cultura, el que no sabem si respon a una decisió 

econòmica o bé ideològica. Per nosaltres, la cultura no és un luxe i, per tant, 

l’accessibilitat a la cultura creiem que ha de ser per a tota la població.  

Sí que estem per una fiscalitat molt més progressiva i és per això que sempre ens 

hem manifestat en contra de la supressió de l’impost de successions, per exemple, el 

de les grans fortunes, com ha fet el govern de la Generalitat.  

Dit això, no estem d’acord amb el punt 2. En aquest sentit nosaltres havíem fet una 

esmena, que fos en el marc del pacte fiscal, però que no ha estat acceptada. Per 

tant, nosaltres ens hi abstindrem.  

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

diu al Sr. López que el grup de CIU no vota les paraules que pugui dir qualsevol de 

les persones que intervenen, sinó que vota els textos que es presenten i després 

figuren a l’ordre del dia com a aprovats o rebutjats. Per tant, el Sr. Safont-Tria ha fet 

el discurs que ha cregut convenient, però nosaltres el que votem és el text. Un text 

que li he d’agrair, d’altra banda, que hagi modificat. Li hem respectat el seu redactat, 

que potser no hauríem fet igual, i li hem demanat només que retirés algunes de les 

coses i que afegís una frase que és el cost que tindrà per a l’Ajuntament l’increment 
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d’IVA. El cost que durant un any és d’1.500.000 euros, que per a l’actual exercici això 

és una quarta part (entre 300.000 i 400.000 euros) pel que ens queda d’any, que no 

teníem previst al pressupost aprovat i que haurem d’absorbir d’una o altra manera. 

L’any que ve i successius ja ens quedarà com a despesa perquè l’IVA per nosaltres 

és cost i, en canvi, l’Estat no ens dóna cap alternativa per poder compensar aquest 

cost que ens suposarà. Aquest és el motiu principal del nostre vot afirmatiu, a part 

dels altres que queden expressats al text que votem.  

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

Popular, comenta que el Sr. López parlava de seny i opina que el seu govern a 

Madrid no té credibilitat, després de les contradiccions que hi ha hagut al llarg dels 

darrers mesos.  

Respecte al posicionament tant de PxC com del PSC, contrari al segon punt on 

reclamem la sobirania fiscal, em sembla que no hi ha cap país ni cap estat arreu del 

món que precisament renunciï a la seva sobirania fiscal.  

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

Catalunya, afirma que hi ha partits de govern que no es poden permetre segons quins 

luxes. La Sra. Prados ha dit que està en contra de la pujada de l’IVA i jo he demanat 

perdó pel que estem fent ara, quan en el seu moment vam estar en contra de la 

pujada de l’IVA que el seu partit va fer fa dos anys. Aquest tipus de conductes sí són 

contradictòries i no assenyades.  

Crec que els partits que tenim o podem tenir una responsabilitat de govern hem 

d’actuar d’una altra manera. Conec un munt de regidors del PP a Catalunya que 

estan sols en la seva localitat i que es poden permetre el luxe de demanar la lluna 

perquè saben que és molt difícil que algun dia governin i, per tant, ningú no els 

demanarà comptes. No ho interpretin, però, com si els menystingués, perquè no és la 

meva intenció; potser jo estic més lluny de governar a Mataró que no pas vostès.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

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

Popular de Catalunya.  

Abstencions: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista. 

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

en explicació de vot, manifesta que votaran a favor, però està disconforme amb el 

punt Segon de la proposta. 

 
 

 
DICTAMENS 

 
ALCALDIA 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 7 i 11 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
7  - DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4465/2012 

DE 6 DE JULIOL, D’ACCEPTAR LA RENUNCIA DE LA 

DIRECTORA DE L’IME. 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, dóna compte del 

següent Decret: 

 
DECRET 
4465/2012 de 6 de juliol 
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Assumpte: Acceptar la renúncia de la Sra. Pilar Navarro Gonzàlez, com a directora de 

l’Institut Municipal d’Educació. 

 
Òrgan: Ensenyament 

Expedient: 240/2011 

 

Relació de fets: 

 

Per Decret 1147/2011, de 20 de juliol, del president de l’IME es va proposar  elevar a 

l’aprovació del Ple municipal el nomenament de la Sra. Pilar Navarro Gonzàlez com 

a directora de l’Institut Municipal d’Educació, organisme autònom de l’Ajuntament 

de Mataró. Aquesta proposta va ser acceptada en el Ple extraordinari de data 25 de 

juliol de 2011.  

 

La senyora Pilar Navarro Gonzàlez ha presentat al Registre de l’Ajuntament de 

Mataró en data 15 de juny de 2012 la renúncia al nomenament com a directora de 

l’IME, amb efectes del dia 1 de juliol de 2012. 

 

L’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, estableix que el cessament o la separació del 

personal eventual és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat 

corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’alcalde o president de 

l’entitat, del qual s’ha de donar compte al ple o a l’òrgan màxim de l’entitat local, o 

per acord d’aquests dos últims òrgans en els supòsits en què els correspongui el 

nomenament. 

 

En virtut de les competències atorgades per la legalitat vigent, RESOLC: 

 

1. Acceptar la renúncia de la senyora Pilar Navarro Gonzàlez al nomenament com a 

directora de l’IME amb efectes des del dia 1 de juliol de 2012. 

 

2. Aplicar aquesta resolució a la partida 01000 320000 11010, del projecte 3200010-

001 – despeses generals del pressupost de l’IME.  

 

3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne compte al Ple en la 

propera sessió que realitzi. 

 

 

 

11  - NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L’IME. 
 

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

proposta següent:    

 

“Relació de fets 
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Vist el decret del president de l’Institut Municipal d’Educació número 1152 / 2012, de 
29 d’agost, que en la seva part resolutiva estableix literalment el següent: 
 
1. “Elevar a l’aprovació del Ple municipal el nomenament del senyor Emili Muñoz 

Martínez, com a director de l’Institut Municipal d’Educació.  
 
2. La retribució anual serà de 52.901,80 € bruts, que s’aplicarà a la partida del 

pressupost de l’Institut Municipal d’Educació número 01000 320000 11010, del 
projecte 3200010-001 – despeses generals. 

 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
4. Donar compte d’aquest decret en el proper Consell Plenari de l’Institut Municipal 

d’Educació.” 
 

Vist el que disposa l’article 6 dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació (IME), pel 
que fa referència al nomenament de la Direcció de l’IME. 
 
Per tot el que s’ha exposat , i en ús de les atribucions que tinc conferides, 
 
PROPOSO 
 
1. Nomenar el senyor Emili Muñoz Martínez, com a director de l’Institut Municipal 

d’Educació.  
 
2. La retribució anual serà de 52.901,80 € bruts, que s’aplicarà a la partida del 

pressupost de l’Institut Municipal d’Educació número 01000 320000 11010, del 
projecte 3200010-001 – despeses generals 

 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
4. Donar compte d’aquesta Moció en el proper Consell Plenari de l’Institut Municipal 

d’Educació.” 
 

 

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

Catalunya, agraeix els serveis que ha prestat la Sra. Navarro a l’IME i a aquesta 

ciutat. Entenc que va haver de deixar-ho per motius personals i se li ha de reconèixer 

que ha treballat el millor que ha sabut. 

Pel que fa al punt 11, ens hi abstindrem. Per nosaltres aquesta substitució de 

l’exdirectora hauria de ser com la de l’IMPEM, que també marxa la directora i la 

substituïm per algú de la casa, és a dir, mitjançant promoció interna. Això significa 

una disminució de la despesa important. Estem convençuts que a l’IME tenim uns 

magnífics funcionaris que poden fer perfectament la funció de direcció. 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, qüestiona els càrrecs de confiança. Són processos molt subjectius i no 

responen a l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones que podrien 

accedir a un càrrec que és de responsabilitat i que, per tant, requereix de processos 

de selecció molt més transparents i molt més amplis. És per aquest motiu que ens hi 

abstindrem, però no pel fet de la persona escollida, la qual cosa respectem.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, agraeix la tasca feta per la Sra. Pilar Navarro, 

qui ha estat una persona que ha propiciat el diàleg.  

Respecte al punt 11, valorem positivament el perfil professional de la persona 

proposada, el Sr. Emili Muñoz. Sens dubte, és un bon coneixedor del món educatiu i 

del món municipal.  

El nostre posicionament serà d’abstenció perquè creiem que és potestat del govern 

nomenar el càrrec de confiança que consideri convenient.  

 
 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, agraeix a la Sra. Pilar Navarro la seva feina i 

el seu esforç al llarg d’un any difícil. 

Respecte al nomenament dels càrrecs de confiança, intentem trobar sempre els 

millors professionals, però també ens podem equivocar. Una persona que marxa no 

vol dir que sigui un mal professional; pot ser per circumstàncies personals o que no 

acabi d’encaixar, etc. Aquest govern està demostrant que és capaç de buscar 

internament o d’anar a buscar fora si internament no troba la sortida.  

Sr. López, estic segur que vostè no ens pot garantir que en els llocs on el PP governa 

sempre s’agafi un funcionari de la casa. També van a buscar gent fora amb la 

mateixa finalitat: trobar les persones que creuen que poden fer millor la feina.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, recorda que aquest senyor que es proposa no va sortir a la premsa per la 

seva vàlua —que segur que en té—, sinó per la seva adscripció política. Algú podria 

pensar que vostès han triat aquesta persona per un altre motiu, al marge de la seva 

vàlua, com per coses que han passat a l’IME o per com han anat els debats del ple 

havent-hi algú de l’oposició amb un coneixement molt important de l’ensenyament en 

aquesta ciutat.  

Jo soc regidor de Mataró i em faig responsable de les coses que passen a Mataró i 

no parlo del que passa fora ni li retrauré mai cap cosa del seu partit fora.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 11,  corresponent als membres del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 
 
 

8 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

5255/2012 DE 3 DE SETEMBRE, DE MODIFICAR  RETRIBUCIÓ 

DEL REGIDOR ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ. 
 

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

dóna compte del següent Decret: 
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“DECRET 
5255/2012 de 3 de setembre 

Assumpte: Modificar retribució a un regidor de la Corporació.  

Òrgan: Secretaria General 
 

 

En data 28 d’agost de 2012, el regidor Esteve Martínez Ruiz ha presentat escrit a la 

Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró demanant una modificació en el seu 

règim de dedicació, passant del 95% a dedicació exclusiva, ja que ha causat baixa a 

l’empresa on prestava els seus serveis el passat 10 d’agost de 2012. 

 

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 contemplava les retribucions dels regidors per 

aquest mandat.  

 

El punt tercer de l’acord diu: 

 

“Tercer.-  A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la 

facultat de modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol•licitud 

d’un grup municipal, sempre que el canvi comporti adscriure’l a un dels tipus de 

retribucions o assignacions previstos a l’apartat segon del present acord.” 

 

 

En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC: 

 

Primer.-  Modificar la retribució corresponent al regidor Esteve Martínez Ruiz, que 

serà de dedicació exclusiva del 100% de la jornada en la categoria retributiva A.3 (La 

retribució dels Portaveus dels Grups Municipals en règim de dedicació exclusiva serà 

del 66,41% de l’establerta per l’Alcaldia). 

 

Segon.-   Encarregar a la Direcció de Recursos Humans la determinació de la quantia 

retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social.  

 

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

sessió que celebri.” 

 

 
 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

 
9  - SUPRESSIÓ DE LA TOTALITAT DE LA PAGA 

EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE 

DEL 2012, DE L’ALCALDE, CÀRRECS PÚBLICS ELECTES I 

PERSONAL EVENTUAL I DE CONFIANÇA. 
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El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 

“Vist que el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 14.07.2012), en el 
seu article 2, estableix que el personal del sector públic definit a l’article 22.Ú de la 
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduida les 
seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de 
desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de 
la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents de 
l’esmentat mes. En el punt 2 de l’esmentat article 2, estableix les mesures que calen 
adoptar per fer efectiva la supressió d’aquesta paga extraordinària, tant respecte al 
personal funcionari com laboral . 
 
Vist que l’article 22.Ú de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat (BOE 30.06.2012), disposa que a efectes d’allò establert en aquest article 22, 
constitueix el sector públic, entre d’altres, les Corporacions locals i organismes que 
en depenen d’aquestes, les societats mercantils públiques i les entitats públiques 
empresarials i la resta dels organismes públics i ens del sector públic local.  
 
Vist que la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 
prevista en el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, no afecta als càrrecs 
públics electes ni al personal eventual o de confiança.  
 
Atesa la situació econòmica actual d’austeritat i com a testimoni de recolzament i 
solidaritat amb els empleats públics del nostre sector públic local, és convenient que 
l’Alcalde, els càrrecs electes i el personal eventual o de confiança d’aquesta 
Corporació municipal i dels seus organismes autònoms, assumeixin igualment en les 
seves retribucions legalment reconegudes la minoració establerta per als empleats 
públics en  l’esmentat Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol. 
 
 
Per tot l’anterior es PROPOSA al Ple  l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Suprimir la totalitat de la paga extraordinària corresponent al mes de 
desembre de 2012, de l’Alcalde,  dels càrrecs públics electes que vinguin percebent 
paga extraordinària i del personal eventual o de confiança de l’Ajuntament de Mataró 
i dels seus organismes autònoms i empreses o fundacions participades. 
 
Segon.-  Rebaixar proporcionalment les indemnitzacions a aquells Regidors 
municipals que percebin  indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, per 
tal que finalment aquesta minoració representi un 7 % de l’import anual per aquest 
concepte. 
 
Tercer.- Rebaixar proporcionalment les subvencions als grups municipals de tal 
manera que finalment aquesta minoració representi un 7 % de l’import anual per 
aquest concepte. 
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Quart.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-ne el seu contingut al 
Servei de Gestió Econòmica.” 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que està absolutament a favor de ser 

solidaris amb els treballadors públics que veuen la supressió de la paga 

extraordinària. Però no estem d’acord en absolut ni amb el Decret Llei, ni en el fet que 

els funcionaris siguin el boc expiatori de la mala praxi o de la crisi que estem patint. 

No és la primera vegada que els toquen el sou i, al pas que anem, no serà l’última. És 

més, s’han vist abocats a una mena de caça de bruixes, fent-los aparèixer davant 

l’opinió pública com uns privilegiats que, pel fet de tenir un treball pràcticament 

assegurat, han de ser perseguits i delmats en els seus interessos econòmics.  

Per tant, estarem a favor d’aquest acord primer, però en absolut estem d’acord en 

com estan plantejant les mesures per garantir l’estabilitat pressupostària, apuntant 

contra els funcionaris, tenint en compte que hi ha altres solucions per incrementar els 

ingressos que passen per fer pagar qui més té, cosa que no està passant.  

Nosaltres no estem d’acord en el segon punt i hi votarem en contra, si és possible. Si 

no, deixarem constància del nostre desacord. No hi podem estar d’acord perquè en 

aquesta perversió en què s’està convertint el fet de fer política, per part d’alguns, 

apareixem en segona o primera posició els partits polítics i la política en general, 

sense diferenciar els que fan bona política i els que no la fan i que, per tant, se’ls ha 

de castigar i perseguir per corruptes.  

Ho ha dit la Sra. Consol Prados i jo ho repetiré: la política en majúscules és la que 

hem de prioritzar i l’estat democràtic es pot afeblir de moltes maneres i una de elles 

és qüestionant els polítics. Per tant, jo no estic d’acord que el grup municipal hagi de 

pagar les conseqüències d’això.  

La resposta a aquesta crisi vindrà de la política, perquè si ve del món financer i de 

l’especulació financera, com fins ara, ja veiem on acabem. Haurem de recuperar la 

política i la dignitat de fer política. Hem d’estar orgullosos de fer-la amb transparència 

i amb exigència. Estic convençut que les 27 persones que formem part d’aquest 

consistori també ens mereixem el reconeixement per la tasca que fem, agradi més o 

menys a segons qui. 



 39

Per acabar, jo afegiria un punt a aquesta proposta. M’agradaria que quedés 

constància que aquests diners de més que es recaptaran per la no aportació de la 

paga extraordinària vagin a Benestar Social de la ciutat de Mataró, perquè cada 

vegada hi ha més gent en risc d’exclusió social.  

 

 

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

Popular, expressa que coincideix amb les darreres paraules del Sr. Esteve Martínez.  

Potser sí que haurem de ser els polítics qui parem els peus a unes pressions que 

vénen des del Fons Monetari Internacional i des d’interessos de les entitats 

bancàries. Si no és així, estem abocats a un règim totalitari que els ciutadans no han 

decidit.  

Respecte a la proposta, crec que des dels regidors hi ha d’haver una solidaritat vers 

una proposta que afectarà els funcionaris d’aquesta casa. Per altra banda, hem de 

deixar clar que això és una mesura puntual i que, en el fons, tampoc soluciona ni els 

recursos ni els pressupostos ni res. Em sembla que el govern no sap molt bé cap on 

anar i el més senzill sempre acaba sent castigar els que estan a baix. Reclamem que 

hi hagi polítiques fiscals en les quals els ingressos siguin els que han de ser, perquè 

qui realment té diners ara se n’està lliurant.  

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

manifesta que el seu grup municipal està absolutament d’acord amb aquesta 

proposta i anuncia el seu suport.  

També recorda que el 2 de novembre de l’any passat, PxC va presentar una proposta 

demanant suprimir la paga extra de Nadal dels càrrecs electes de l’Ajuntament de 

Mataró, així com dels càrrecs de confiança del consistori mataroní. Totes les 

formacions polítiques van votar-hi en contra, excepte la CUP, que s’hi va abstenir. El 

nostre motiu també era el de la solidaritat amb la gent que no cobrava absolutament 

res, no per la gent que tampoc cobrava la paga extra.  

El Sr. Safont-Tria deia que aquesta proposta no deixava de ser una proposta de 

propaganda perquè no significava un estalvi important pel pressupost municipal. 
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El Sr. José Manuel López, del PP, deia que estaria bé que es fes un reconeixement 

que aquest Ajuntament probablement sigui dels més austers de Catalunya i que, per 

a ells, era una proposta demagògica.  

El Sr. Baron, del PSC, deia que això s’emmarcava dins d’una clara estratègia 

d’exercici de la política local i que no podien compartir-ho perquè era el primer pas al 

totalitarisme.  

El Sr. Esteve Martínez va fer una proposta que aquests diners anessin a parar a 

Benestar Social, com ha comentat ara, i deia que estarien encantats que aquesta 

contribució anés als més febles i desfavorits, incloent-hi els marroquins. No obstant 

això, hi va votar en contra. 

El Sr. Joaquim Fernández va dir que el nostre Ajuntament, en matèria de sous, 

quedava lluny de les recomanacions que fan des de la Federació de Municipis de 

Catalunya. A la seva argumentació va desviar el tema fent esment dels sous dels 

alcaldes d’altres municipis, així com l’estalvi que va suposar suspendre el festival de 

Shakespeare. Per acabar deia que parléssim de les aportacions dels grups 

municipals, però que no féssim demagògia.  

El Sr. Joan Mora, Alcalde de Mataró, deia: “Jo crec que ha quedat clar que 

l’Ajuntament de Mataró no és un ajuntament que pagui bé als seus polítics.” 

Que els ciutadans de Mataró jutgin. 

Nosaltres vam presentar aquesta proposta per solidaritat i per lleialtat a la nostra gent 

que confia en nosaltres i que ens va donar suport a les eleccions municipals. 

 
 

 

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

Catalunya, respon a la Sra. Lora que si llegeix l’acta, que la llegeixi sencera. 

Li vaig dir que jo no tenia cap inconvenient a fer-ho si cobràvem tots el que cobraríem 

fora de la política. Per què no fem una moció que digui que els 27 regidors de Mataró 

no cobraran? Encara suposarà un estalvi més gran per a la ciutat. Ara mateix guanyo 

una mica menys aquí que fent la meva feina, encara que em compensa d’una altra 

manera.  

Jo no estic d’acord amb el que deia el Sr. Martínez. Si ens estrenyem el cinturó, ens 

l’estrenyem tots. Si demanem un esforç als ciutadans, funcionaris inclosos, nosaltres 

hem de ser els primers a donar exemple. 
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Probablement aquest sigui dels ajuntaments on els càrrecs polítics cobren menys. 

Això és un fet objectiu. Que l’any passat no ho vam considerar oportú perquè, 

probablement, estàvem enganyats? Doncs, probablement estàvem enganyats. 

Nosaltres donarem suport a la proposta. 
 
 
 

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia el seu 

suport a aquesta proposta.  

Recordo que vam demanar que l’import resultant d’aquestes mesures es destini a 

polítiques socials per ajudar les persones més necessitades.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que hi ha el compromís d’aplicar 

l’import resultant al departament de Benestar Social. Aquest és un compromís del 

Govern, un pacte que hi ha amb el PSC i és un compromís que vostès expressen ple 

rere ple.  

Aquí no estàvem discutint sobre els nostres salaris, els salaris dels polítics, aquí 

estàvem discutint de la reducció de la paga extra, és a dir, d’una paga extra amb la 

qual aproximadament 1.100 funcionaris de la casa, que són famílies, comptaven. Són 

uns ingressos que no podran tenir. Això és molt dur.  

El primer que han de fer els polítics és autocrítica. Perquè si hem arribat on hem 

arribat és perquè nosaltres en som també responsables. Per tant, aquest debat ja el 

farem un altre dia, perquè avui em nego a fer-lo en aquest punt de l’ordre del dia.  

Ens hauríem d’avergonyir de veure on hem portat el nostre país, perquè de robatoris, 

especuladors i poders financers n’estem tots tips. I aquí en tenim exemples. 

Afortunadament, en aquest ple ens posem d’acord i som dels pocs ajuntaments que 

donem suport a gent que no té cap culpa de res, com és en el cas de les estafes de 

les preferents. Vull dir que crec que aquest ple per dignitat ha de posar les coses al 

seu lloc, però el primer que hem de fer és una mica d’autocrítica.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, en explicació de vot manifesta que votaran a 

favor, però no estan d’acord amb el punt Segon de la proposta. 

 
 
 
 
10  -  SOL•LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA 

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PERMANENT PER LES 

INSTAL•LACIONS EXISTENTS A LES PLATGES DE MATARÓ. 
 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“L'Ajuntament per tal de poder prestar serveis a la ciutadania, col·loca diferents 
instal·lacions a les platges. D'aquestes, unes son fixes i d'altres de temporada. Les 
instal·lacions de temporada s'aproven anualment dins del Pla d’usos de la platja. 
 
Amb el temps, s'ha considerat que algunes d'aquestes haurien de restar a la platja tot 
l'any. 
 
Les concessions permanents s'han de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, 
administració competent en la matèria. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la concessió permanent a les platges 
de Mataró de les instal·lacions esportives i dutxes, jocs infantils, papereres i mobiliari 
urbà en general que no disposen de concessió permanent en l’actualitat. 
 
Segon. L’Institut d’Esports i el Servei de Serveis i Manteniment concretaran els 
diferents elements objecte de la sol·licitud.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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11  - NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L’IME. 

 

Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm.7 de l’ordre del 

dia. 

 
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 

 
12 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM). 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 

“La Junta de Portaveus reunida el 29 de juny de 2012 va acordar encarregar a la 
Secretaria General la redacció d’un avantprojecte de modificació de Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) que tingués per objecte la reducció de la durada dels plens 
municipals, en base a la proposta aprovada en aquella mateixa Junta. 
 
A aquest document de reforma s’han afegit altres aspectes de menor importància 
que, o bé havien quedat obsolets per raons legals i/o pràctiques, o bé eren 
susceptibles d’una millor redacció. 
 
Mitjançant decret 5009/2012 de 31 de juliol  l’Alcalde-President procedí a aprovar 
l’avantprojecte de modificació del ROM i a lliurar còpia del mateix, amb les seves 
modificacions, supressions i addicions, als grups municipals, obrint un termini de 15 
dies hàbils per a la formulació d’al·legacions, d’acord amb el que al respecte preveu 
el vigent art. 73.10 del ROM. A continuació es podrà seguir la tramitació prevista a la 
legislació vigent, consistent en una aprovació inicial pel Ple de l’ajuntament, un 
període d’informació pública, l’aprovació definitiva i la publicació en el butlletí oficial. 
 
En data 22/08/2012 els grups municipals de Convergència i Unió, Partit Popular de 
Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa han presentat 
les seves esmenes a l’avantprojecte, a les quals escau respondre en el sentit 
següent:  
 
Esmenes presentades pel grup municipal Convergència i Unió. 
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1a esmena. 
 
Article 6, punt 3.  
 
Es proposa escriure “organismes” en minúscula. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
2a esmena.  
 
Article 10, paràgraf segon. 
 
Es proposa suprimir de la relació “Els òrgans de govern”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
3a esmena.  
 
Article 10, paràgraf quart. 
 
Es proposa suprimir la frase “També s’enviarà a aquelles entitats ciutadanes que 
expressament manifestin el seu interès.” per “La convocatòria i l’ordre del dia es 
penjarà a l’apartat corresponent del web municipal el mateix dia de la seva expedició i 
s’inclourà l’enllaç al butlletí electrònic municipal per tal que pugui ser consultada per a 
les entitats i ciutadans individuals.” 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
4a esmena. 
 
Article 12, primer paràgraf. 
 
Es  proposa incloure a la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple que aquestes 
es realitzaran com a mínim una vegada al mes, “a excepció del mes d’agost”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
5a esmena. 
 
Article 13, apartat 4rt a), primer paràgraf. 
 
Es proposa modificar la frase “Cada grup té dret a presentar en cada sessió ordinària 
una proposta de resolució, ja sigui de forma individual o de forma conjunta” per la de 
“Cada grup té dret a presentar en cada sessió ordinària una proposta de resolució, ja 
sigui només pel propi grup o de forma conjunta amb els altres grups”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
6a esmena. 
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Article 13, apartat 4rt b), quart paràgraf. 
 
Es proposa modificar el paràgraf, el qual quedarà de la següent forma: “ Si el nombre 
de precs i/o preguntes presentats per un grup des del darrer Ple ordinari és superior 
al que li correspon formular d’acord amb l’escalat anterior, el grup promotor 
determinarà a la Junta de Portaveus quins han de tractar-se en el proper Ple. Els 
precs i preguntes que no s’incloguin a l’ordre del dia degut a l’anterior limitació, seran 
contestats per escrit pel govern en el termini màxim d’una setmana a comptar des de 
la celebració del Ple.” 
 
Es proposa acceptar l’esmena 
 
7a esmena 
 
Article 13, apartat 4rt b), setè paràgraf. 
 
Es proposa substituir la primera frase del paràgraf per la següent: “ Els precs han de 
ser formulats pel regidor que l'hagi proposat, pel portaveu o per qui aquest designi”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
8a esmena. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió manifesta que retira l’esmena presentada. 
 
9a esmena. 
 
Article 24, tercer paràgraf. 
 
Es proposa suprimir l’expressió “al butlletí municipal”, i afegir al final del paràgraf 
l’expressió “un cop siguin fermes o definitives”.  
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
10a esmena. 
 
Article 52, segon paràgraf. 
 
Es proposa suprimir l’expressió: “així com dels acords de la Junta de Govern.”.  
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
11a esmena. 
 
Article 52, segon paràgraf. 
 
Es proposa incloure un nou paràgraf a continuació del segon actual en el sentit següent: 
“ Les comissions informatives tindran com objecte principal el que els hi dona la 
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legislació local d’informar els dictàmens proposats pel Govern per tal de ser aprovats a 
la Junta de Govern o al Ple Municipal”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
12a esmena. 
 
Article 54, sisè paràgraf. 
 
Es proposa afegir al final del paràgraf el text següent: “per la qual cosa no serà tingut 
en compte a efectes del quòrum necessari per a la celebració de la sessió”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
13a esmena. 
 
Article 55 
 
Es proposa incloure la paraula “publicitat” al títol de l’article, el qual quedaria així: 
“Lloc, periodicitat i publicitat de les sessions”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
14a esmena. 
 
Article 56, segon paràgraf. 
 
El grup Municipal de Convergència i Unió proposa una modificació a l’esmena 
presentada la qual queda redactada de la següent forma: “La vàlida celebració de les 
sessions de les Comissions Informatives requeriran, en primera convocatòria, la 
presència de la majoria absoluta dels seus membres, ja siguin titulars o suplents. Si 
han transcorregut deu minuts des de l’hora prevista a la convocatòria per iniciar la 
sessió, bastarà, independentment del nombre total de membres de la comissió i en 
compliment de la legislació local, la presència de tres membres. Aquest quòrum 
s’haurà de mantenir durant tota la sessió.”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
 
15a esmena. 
 
Article 56, tercer paràgraf. 
 
Es proposa afegir “i a la Junta de Govern” després de “Ple”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
 
16a esmena. 
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Article 58. 
 
El grup municipal indica que s’hauria d’especificar si el President, que segons el text 
és necessàriament el responsable de l’àrea d’Hisenda, àrea que no existeix de forma 
explícita en els darrers mandats i tampoc a l’actual, representa també a un grup 
municipal o si es suma a aquests. 
 
Al respecte cal indicar que es el tractament que cal donar és el previst a les 
Comissions Informatives. 
 
17a esmena. 
 
Article 64, darrer paràgraf. 
 
Es proposa suprimir la doble negació que hi consta i deixar la frase de la següent 
forma: “En cap cas un Regidor podrà formar part de més d’un Grup Municipal”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
 
18a esmena. 
 
Pag. 29. Article 70. 
 
Es proposa incloure dins dels drets dels grups municipals un apartat amb el següent 
redactat: “ Formular precs i preguntes al govern municipal per ser contestats per 
escrit en el termini i la forma que la legislació local estableixi en cada moment.”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
19a esmena. 
 
Article 73, apartat 9, punt g). 
 
Es proposa suprimir la paraula “diaris”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
20a esmena. 
 
Article 85. 
 
Es proposa incloure un nou paràgraf que indiqui: “ En el cas que sigui consultat per 
algunes de les persones o institucions que hi tenen accés, aquesta consulta serà 
notificada al titular de les dades consultades”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena 
 
21a esmena.  
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Article 86. Tercer paràgraf. 
 
Es proposa afegir una frase que indiqui “ La ordenació i els mecanismes dels quals es 
dota l’Ajuntament per a facilitar aquesta participació quedaran recollits al Reglament 
de Participació Ciutadana”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
22a esmena. 
 
Article 88, apartat 4. 
 
Es proposa substituir la paraula “sectorials” per l’expressió “de participació”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
 

23a esmena. 
 

Article 88, apartat 7. 
 

Es proposa suprimir l’expressió “i als Organismes Autònoms”. 
 

Es proposa acceptar l’esmena 
 
 
24a esmena. 
 
Article 90.  
 
Atès que en el nou Reglament de Participació Ciutadana aquesta temàtica 
queda àmpliament desenvolupada creiem que s’ha de suprimir tot Capítol 
Tercer, comprensiu del dret d’iniciativa ciutadana, i que composa l’article 90. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
25a esmena.  
 
Article 91.  
 
Es proposa incloure un segon paràgraf amb el text següent: “El seu 
funcionament i convocatòria quedarà reflectit al Reglament de Participació 
Ciutadana.” 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
26a esmena. 
 
Article 92, apartat 1. 
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Es proposa incloure el text següent al final del text original: “El seu 
funcionament i organització quedarà reflectit al Reglament de Participació 
Ciutadana”. 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
27a esmena. 
 
Article 92, apartat 3. 
 
Es proposa afegir després de la paraula “estatuts” l’expressió “o reglaments de 
funcionament”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
 

28a esmena. 
 

Article 92 
 

Es proposa modificar el darrer paràgraf de l’article el qual quedarà redactat de la 
següent forma: “Estarà integrat per un plenari en el qual, juntament amb els 
representants dels grups municipals, participaran les entitats i ciutadans/es a títol 
individual afectades en els termes que s’estableixin al Reglament de Participació 
Ciutadana i garanteix l'article 88.4 d'aquest ROM.” 

 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
29a esmena. 
 
Article 94. 
 
Es proposa no suprimir ni el primer ni el segon paràgrafs de l’actual redacció. 
 
Es proposa acceptar l’esmena.  
 
 
30a esmena. 
 
Article 94. 
 
Afegir al final del primer paràgraf de l’article, al qual fa referència l’esmena anterior, 
l’expressió següent: “Aquesta sol·licitud es podrà presentar, com a màxim, vint-i-
quatre hores abans de la celebració del Ple Municipal i s’hi farà constar el nom de la 
persona que prendrà la paraula. Únicament es podran acceptar sol·licituds durant les 
vint-i-quatre hores prèvies al Ple si hi ha alguna causa que en justifiqui”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena.  
 
Esmenes presentades pel grup municipal Partit Popular de Catalunya. 
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1a esmena. 
 
Article 13, apartat 1r. 
 
Es proposa modificar-lo de forma que l’esborrany de les actes de les sessions 
anteriors celebrades al Ple Municipal: “ es lliurarà/n quan abans sigui possible i com a 
molt tard amb la convocatòria de la sessió plenària en la que s’hagi/n d’aprovar”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
2a esmena.  
 
Article 13, apartat segon.  
 
Es proposa afegir al final el següent aclariment: “ enumerant el suport que han tingut 
per part dels diferents Grups Municipals”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
3a esmena.  
 
Article 24, paràgraf tercer (per error a l’escrit s’ha fet constar el paràgraf quart). 
 
Es proposa suprimir les paraules “butlletí municipal”. 
 
Aquesta esmena es coincident amb la 9a. presentada pel grup municpal de 
Convergència i Unió, la qual es proposa acceptar. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
4a esmena. 
 
Article 54. 
 
Es  proposa incloure “en cas d’haver més d’un regidor no adscrit, aquests s’han de 
repartir la seva presència a les diferents Comissions Informatives”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
5a esmena. 
 
Article 54, paràgraf sisè. 
 
Es proposa afegir a la proposta a l’Alcalde per part dels Portaveus del nom dels 
membres de cada Comissió Informativa  “ i dels seus suplents en el cas que sigui 
necessari”. 
 
Es proposa acceptar l’esmena. 
 
6a esmena. 
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Article 69. 
 
Es proposa suprimir la paraula “mínima” i mantenir “de mitjans materials i de 
personal” que consta a l’actual ROM. 
 
Es proposa desestimar l’esmena. 
 
7a esmena 
 
El grup municipal del Partit Popular de Catalunya manifesta que retira aquesta 
esmena.  
 
8a esmena. 
 
Art. 94. 
 
Es proposa afegir un paràgraf que indiqui que “A cada Ple Municipal Ordinari es 
produiran com a màxim 3 intervencions d’Entitats, en cas d’haver-hi més peticions es 
farà per ordre d’entrada de petició al registre municipal. Les intervencions al Ple es 
limitaran a 4 per amndat per la mateixa entitat, amb la finalitat de que més entitats i o 
persones puguin gaudir d’aquest dret”. 
 
Es proposa desestimar aquesta esmena. 
 
9a esmena. 
 
Article 94. 
 
Es proposa afegir un paràgraf que indiqui la possibilitat de petició de paraula per a un 
grup de veïns i veïnes de Mataró si aquesta petició és avalada per un nombre mínim 
de 500 signatures de persones majors d’edat i residents a Mataró.  
 
Es proposa acceptar l’esmena, sempre que es faci constar la persona que serà la 
representant del grup per intervenir al Ple. 
 
 
Esmenes presentades pel grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. 
 
1a esmena. 
 
Article 10. 
 
Es manifesta la manca d’acord amb la supressió de l’ordre del dia de les 
Declaracions Institucionals. 
 
Es proposa desestimar l’esmena. 
 
2a esmena.  
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Article 13.3. 
 
Es manifesta la manca d’acord amb la supressió de l’apartat 3. 
 
Es proposa desestimar l’esmena.  
 
3a esmena.  
 
Article 13.4a)  
 
Es manifesta la manca d’acord amb el fet que els grups municipals només puguin 
presentar 1 proposta de resolució en cada sessió ordinària, així com que les 
propostes de resolució s’hagin de presentar com a mínim amb 7 dies naturals abans 
de la data prevista per a celebrar la sessió ordinària. 
 
L’anterior no es tracta d’una esmena, sinó d’una manifestació pel que fa a la manca 
d’acord amb el text aprovat mitjançant l’avantprojecte. 
 
Esmenes 4a a 9a. 
 
En relació amb els articles 13.4b), 17, 22, 71.a), 72 i 88 l’escrit no conté esmenes, 
sinó la manifestació de la manca d’acord amb el text aprovat mitjançant 
avantprojecte. 
 
10a. esmena 
 
Article 94. 
 
Es manifesta la manca de claredat de l’article pel que fa a la intervenció de les 
entitats ciutadanes en algun dels punts de l’ordre del dia de les sessions plenàries de 
l’Ajuntament. No es proposa un redactat alternatiu, pel que la manifestació efectuada 
no es pot tractar com a esmena. 
 
11a esmena. 
 
Sobre el Defensor del Ciutadà. 
 
Es manifesta que no queda gens clar si desapareixen tots els articles relacionats amb 
aquesta figura, al que correspon contestar que no desapareixen, sinó que l’únic que 
es proposa modificar és treure la numeració que a l’actualitat hi consta a l’article 
respecte del paràgrafs que s’hi inclouen. 
 
 
Per tot això en virtut de les facultats que m’atorga l’art. 21 de la llei reguladora de les 
bases del règim local, PROPOSO AL PLE: 
 
 
Primer.-  Acceptar les esmenes primera a trentena presentades pel grup municipal 
Convergència i Unió a l’avantprojecte de modificació del Reglament Orgànic 
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Municipal, excepte l’esmena vuitena, que ha estat retirada pel grup, i l’esmena 
setzena, en tant que es tracta d’un aclariment. 
 
Segon.-  Acceptar les esmenes primera, segona, tercera, quarta, cinquena i novena 
presentades pel grup municipal Partit Popular de Catalunya a l’avantprojecte de 
modificació del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Tercer.-  Desestimar les esmenes sisena i vuitena presentada pel grup municipal 
Partit Popular de Catalunya a l’avantprojecte de modificació del Reglament Orgànic 
Municipal. 
  
Quart.-  Desestimar les esmenes primera i segona presentades pel grup municipal 
Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa a l’avantprojecte de 
modificació del Reglament Orgànic Municipal.  
 
Cinquè.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal, que 
quedarà redactat d’acord amb el text adjunt a aquesta proposta incorporant les 
esmenes acceptades i les acceptades parcialment que recullen els punts anteriors. 
 
Sisè.-  Donar la corresponent informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant 
la inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al DOGC i 
al BOP de Barcelona, per tal de que es puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment durant aquest 
termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu.  “ 
 

 
 

 

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

Popular, explica que ja ha sortit als mitjans de comunicació el posicionament contrari 

del seu grup municipal a aquesta reforma del ROM. 

Manifestar el meu malestar respecte als titulars d’aquestes notícies que han aparegut 

als mitjans de comunicació on afirmen gratuïtament que Iniciativa i la CUP som 

contraris a la reducció de la durada dels plens. Això és fals. 

Crec que, per unanimitat, els grups municipals som conscients que els plens duren 

massa. Si més no, duren massa per a aquells ciutadans que venen a escoltar el ple, 

especialment, per a aquells que tenen la intenció d’intervenir. 

Estem a favor de modificar el funcionament del ROM, però en cap cas estem a favor 

de reduir la participació, que és el que s’acaba consolidant amb aquesta reforma. 

Això és especialment greu perquè talla la participació dels grups minoritaris i més 

petits com pot ser la CUP. Nosaltres, de forma reiterada, ens hem oposat a les 

retallades socials i ara ens oposem al que considerem una retallada en la democràcia 

del funcionament d’aquest ple municipal. 
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El Sr. Fernández parlava que hem tingut temps suficient. És clar, hem tingut temps 

suficient durant el mes d’agost, que és el mes de vacances, i no hem pogut ni debatre 

ni consensuar quines eren les alternatives davant aquesta ofensiva dels partits grans, 

és a dir, CIU, PP i PSC, que han cuinat, segons els seus interessos, un nou ROM que 

ens perjudica. 

Nosaltres, a part de votar-hi en contra, presentarem al·legacions perquè pensem que 

la intencionalitat és una altra i perquè pensem que hi ha alternatives que no passen 

per reduir aquesta participació.  

A la junta de portaveus ja els vaig reclamar que un tema tan delicat com la 

modificació del ROM partís d’un consens i d’una unanimitat dels diferents grups 

municipals. Resulta que dels 6 grups municipals tres estan a favor i tres estan en 

contra. Els vaig demanar que deixessin sobre la taula aquesta modificació per donar-

nos més temps per trobar una nova fórmula per tal de tenir un ple municipal on ens hi 

sentim tots a gust i on els ciutadans puguin veure reflectides les seves aspiracions i la 

seva manera de pensar.  

A partir d’ara, amb aquest ROM, desapareixen del ple municipal les declaracions 

institucionals i es tractaran a porta tancada en junta de portaveus. Les declaracions 

institucionals es presenten al ple, bàsicament, perquè cada grup municipal es mulli 

perquè hi hagi un posicionament i perquè la ciutadania vegi que l’Ajuntament i el 

consistori té idees clares en temes que els afecten, encara que no es legislin. 

El debat polític és necessari; més necessari que mai en moments de crisi econòmica i 

política. Amb aquesta mesura s’intenta tapar la boca als grups minoritaris que som 

els que hem portat una veu més crítica a aquest Ajuntament.  

Avui hem fet un apartat de declaracions institucionals excessivament llarg, però crec 

que hi ha mesures que permetrien visualitzar aquesta dialèctica entre els diferents 

grups municipals, no tancant-la en una junta de portaveus de forma obscura, sinó 

fent-la més àgil, limitant els temps d’intervenció, deixant molt clar com han de ser les 

rèpliques i contrarèpliques. Aquesta hora i escaig que hem estat es podria reduir a la 

meitat.  

A partir d’ara, només podrem presentar una proposta de resolució per cada grup 

municipal. Limitar la participació no és la solució. Amb una realitat tan complexa, amb 

diferents problemàtiques, amb diferents barris, que fa que els grups de l’oposició 

puguem aportar idees, que se’ns limiti a una sola proposta de resolució no crec que 

sigui la solució i tampoc crec que sigui el que està demanant la ciutadania.  
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La decisió més greu i discriminatòria està en l’apartat de precs i preguntes. Als partits 

grans se’ls permet presentar un nombre més elevat de precs i preguntes. Això no és 

el que demanava la ciutadania. La ciutadania havia demanat que en aquest consistori 

fossin representades les diferents opcions polítiques perquè es poguessin portar al 

ple totes aquelles problemàtiques del dia a dia i totes aquelles contradiccions que té 

el govern d’aquesta ciutat.  

La CUP som un partit minoritari i, tot i això, hem portat una visió crítica, hem 

qüestionat el model de ciutat i les retallades socials. És per això que veiem retallada 

la nostra participació en els plens municipals.  

Estic convençut que hi ha alternatives. Estic convençut que hi ha opcions com la que, 

si un ple s’allarga, es pugui continuar un altre dia o instaurar dos plens al mes, com 

fan altres ajuntaments.  

Reitero la demanda que es deixi sobre la taula perquè el tema és delicat i per trobar 

alternatives que ens donin un model de ple municipal que sigui garantia d’agilitat i de 

la fiscalització que hem d’exercir els grups de l’oposició.  

 
 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que portar al ple aquesta aprovació 

inicial de modificació del ROM, havent mostrat el seu rebuig la meitat de les forces 

polítiques d’aquest consistori a la darrera reunió de la comissió especial 

d’Organització, celebrada el 27 d’agost, és un despropòsit.  

Com que creiem que aquesta modificació hauria de ser consensuada, li demanem al 

Govern que la deixi damunt la taula. 

El ROM és un reglament de funcionament que serveix, entre d’altres coses, per 

regular el règim organitzatiu i el funcionament dels òrgans municipals. L’articulació de 

drets i deures dels membres de la corporació no pot ser objecte d’imposició per part 

d’uns grups municipals contra els altres, per molta majoria qualificada que aquests 

tinguin. 

Portar aquesta modificació ens obliga a embrancar-nos en una llarga discussió sobre 

els punts de desacord. Creiem que ens podíem haver estalviat això si haguéssim 

trobat una millor voluntat per part del Govern; un Govern que ha actuat amb 
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“agosticitat”, és a dir, en ple mes d’agost, que és el mes de vacances de la majoria 

dels presents en aquesta sala. Ens presenten, el dia 2 d’agost, una modificació 

profunda d’aquest reglament, que nosaltres no hem tingut prou temps per discutir 

abastament.  

Aquest grup municipal, el dia 22 de juny, va adreçar una carta al Govern on ens fèiem 

ressò de la necessitat de fer més àgils els plens, però, alhora, expressàvem algunes 

reticències sobre algunes propostes d’altres grups en relació amb certes limitacions 

de propostes a presentar, preguntes, etc. També ens mostràvem absolutament 

contraris a limitar continguts i, en tot cas, proposàvem limitar el nombre 

d’intervencions i el temps a emprar en cadascuna d’elles. Perquè, per nosaltres, les 

normatives han d’estar al servei de les persones i no a l’inrevés. No podem deixar 

que aquestes ens coartin i, fins i tot, segrestin la capacitat d’acció dels grups 

municipals en un ple. Això és el que fa aquesta modificació.  

La proposta de modificació de CIU prioritza l’agilitat i la quantitat, a la qualitat 

democràtica. Això no és el que demana una administració moderna. Una 

administració moderna demana diàleg, participació, coresponsabilitat i transparència. 

És una proposta que només fa modificacions restrictives i obvia propostes de 

radicalitat democràtica, com ara millorar els processos de consulta, l’obertura 

d’espais de participació i iniciatives socials de les entitats i la ciutadania, etc. 

La modificació d’aquest ROM està exclusivament subjecte a la comoditat de l’equip 

de govern i pondera el bon funcionament del ple en base a la durada. Pensem que es 

tracta de criteris personals i no de participació, que no dignifiquen la política.  

No hauríem d’autoimposar-nos normes que van en contra de les nostres 

responsabilitats i obligacions, com a representants legítims i democràtics de la 

ciutadania.  

La supressió de soca-rel de la presentació de les declaracions institucionals em 

sembla una decisió absolutament arbitrària i un atac contra la llibertat d’expressió i la 

llibertat d’acció dels grups municipals. A partir d’ara, l’article 71 diu que serà la Junta 

de Portaveus la que acordarà les declaracions institucionals que consideri oportunes i 

l’Alcalde donarà simplement compte al primer ple ordinari de les declaracions 

institucionals aprovades al si de la Junta. És a dir, no es podrà presentar cap 

proposta sobre matèria d’interès polític general o d’abast supramunicipal i no es 

podrà, des d’un ajuntament democràtic, qüestionar les polítiques dels partits que 

governin. L’excusa d’alguns dels presents és que aquestes coses no toca debatre-les 
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en clau local i que es perverteix el ple si fem ús d’aquestes pràctiques. A partir d’ara 

vostès ens diuen de què es pot parlar i de què no. Estem rotundament en contra 

d’aquesta imposició. Sí que estaríem disposats a acceptar, per exemple, la limitació 

d’algunes de les declaracions institucionals que es puguin presentar en el ple. És cert 

que hem abusat de les rèpliques i les contrarèpliques. El temps de les intervencions 

també estan regulades en l’article 17 del reglament.  

Ara, s’introdueix una limitació de temps en les intervencions de precs i preguntes, 

cosa que abans no existia. Tot i que podríem estar d’acord que els precs i les 

preguntes que es puguin adreçar al Govern puguin tenir una limitació de temps, no 

estem d’acord que aquests s’adjudiquin en funció del nombre de regidors, sent el 

nombre màxim per als grups amb més regidors, de 6 preguntes i 6 precs i, per als 

més petits, de 2. Segurament, algunes de les preguntes o precs que hem presentat a 

debat podríem haver-les presentat per escrit i ens comprometem des d’ara a fer un ús 

més extensiu d’aquesta modalitat, però en cap cas podem acceptar una limitació com 

la que vostès presenten.  No satisfets en abolir les declaracions institucionals i limitar 

intervencions de precs i preguntes en funció de la grandària dels partits, limiten a la 

mínima expressió per grups (article 1 apartat a)) les propostes de resolució. 

Òbviament, tampoc hi estem d’acord. S’estableix com a límit màxim per presentar 

propostes de resolució 7 dies naturals abans de la data prevista per a la celebració 

del ple, la qual cosa farà impossible, per exemple, que un assumpte d’especial 

rellevància de darrera hora es pugui presentar el mateix dia a la Junta de Portaveus 

per a la seva inclusió en l’ordre del dia. Estem d’acord que darrerament s’havia fet un 

ús intensiu i abusiu d’aquesta possibilitat, però probablement això es podria regular 

de manera que es limités a casos excepcionals, prèvia aprovació per la Junta de 

Portaveus. Tampoc entenem per què les persones que vulguin intervenir al ple se’ls 

acota el temps d’intervenció a cinc minuts. Abans no existia limitació. Nosaltres ens 

preguntem si fa nosa el poble. Tant trasbalsa una intervenció de tant en tant al ple per 

part de la ciutadania? De ben segur que aquestes no són les intervencions que ens 

han fet allargar els plens. A quin inexplicable propòsit obeeix aquesta limitació?  

Des d’ICV-EUiA creiem que és absolutament necessari el consens en aquest tema. I 

tot i que estem d’acord en la necessitat de reformar i de fer més àgils els plens, ens 

preocupa molt la deriva que pren aquesta modificació pel que suposa d’afebliment de 

la pluralitat democràtica al nostre ajuntament, retallant capacitat d’acció als grups 

municipals amb menys representació. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta que hi ha coses del reglament que el seu grup municipal comparteix, com 

podria ser la limitació de les propostes de resolució.  

En el que no estem d’acord és en eliminar res. No estem gens d’acord en el fet que 

es vulguin eliminar les declaracions institucionals. Això ataca la llibertat d’expressió a 

formacions polítiques que han estat elegides democràticament pel poble mataroní. No 

podem donar suport a un reglament que fa que els plens municipals siguin menys 

transparents perquè les declaracions institucionals passaran a debatre’s i a votar-se 

en Junta de Portaveus, on només hi som els portaveus de cadascuna de les 

formacions polítiques, l’Alcalde i el Secretari, i l’únic que farà el ple serà donar compte 

de la resolució. Creiem que això és inadmissible.  

Tots estem d’acord que hi ha sessions del ple que duren massa, però això és 

responsabilitat de tots. No estaria malament que féssim una reflexió perquè, si 

comencem a treure competències al ple, a la llarga quin sentit acabarà tenint el ple 

municipal? 

Per últim, nosaltres demanem si es pot retirar aquest punt de l’ordre del dia perquè 

creiem que si de les 6 forces polítiques d’aquest consistori, 3 no hi estan d’acord, és 

que alguna cosa falla. Demanem la retirada d’aquest punt per aconseguir el màxim 

consens de tots els representants d’aquest consistori.  

 

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

Catalunya, recorda que el seu grup municipal va presentar una moció, fa uns 10 

mesos, que anava en aquesta línia i va quedar sobre la taula. Els mateixos grups que 

ara demanen que quedi damunt la taula, ja ho van demanar aquell dia i ha estat 

aturada durant 10 mesos. En tot cas, això és perquè a vostès no els interessa aquest 

tema. Els plens ni duren massa ni duren massa poc. Alguns partits polítics, 

legítimament, fan d’aquest ple un altaveu d’allò que no els han donat les eleccions. 

Els ciutadans de Mataró no ens han triat per això. Una bona prova d’això la tenim en 

la concurrència i l’interès que la majoria de plens generen, a la 1 de la matinada i a 

les 9 de la nit. Moltes vegades el debat és més intens a les xarxes socials que aquí 

mateix.  
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Quant als grups, el suport serà del 50%, 3 a 3, però quant als regidors, el suport és 

de tres quartes parts, 21 a 6. Per tant, estem parlant de tres quartes parts dels 

regidors de Mataró. Hi ha altres exemples que els beneficien bastant. 

El que hem de fer és que el ple duri el que ha de durar, però que parlem del que hem 

de parlar, que és la ciutat de Mataró, que és pel que hem estat escollits. I si volem fer 

política, la fem al carrer, a la seu del partit, etc. Per cert, quan presentem coses de 

partit, a mi m’agradaria que es fes fora de l’Ajuntament, no com va passar ahir amb la 

presentació d’una manifestació per a la setmana vinent, que era absolutament 

partidista i es van utilitzar instal·lacions de tots els mataronins. 

Sr. Esteve, vostè ha fet un ús absolutament demagògic de la participació en aquests 

plens. Hi ha ciutadans de Mataró que han parlat més vegades en aquest ple que 

alguns regidors. El que farem serà que les noves generacions del PP es constitueixin 

en entitat, i nosaltres farem preguntes perquè puguin venir a parlar. Evidentment no 

diran que són les noves generacions del PP, igual que no ho fan segons quins casals 

i segons quins col·lectius. S’ha donat el cas que un sol ciutadà ha trobat una entitat 

per un tema absolutament personal, —el Sr. Carlos Fernández sap de què parlo— 

després d’haver perseguit 25 entitats de Mataró, i ha pogut venir aquí a exposar un 

tema personal al ple i ens ha tingut aquí una hora. S’ha donat el cas, en mandats 

anteriors, que algun grup de ciutadans de Mataró, que han obtingut 1.000 signatures 

per registre, cap entitat els ha volgut cedir l’ús de la paraula i no han pogut parlar. 

Aquesta contradicció s’ha donat aquí. Això és una anomalia a la qual s’ha de posar 

fre. Hem donat la nostra paraula que no faríem segons quines coses i ens ho hem 

saltat tots. No és qüestió de que els plens siguin massa llargs o massa curts, és un 

tema d’introduir-hi racionalitat.  

 
 
 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, demana, per 

economia processal, si s’atendran les peticions de deixar la proposta sobre la taula. 

Nosaltres creiem que tots els 27 que formem el consistori tenim la responsabilitat de 

treballar d’una manera activa i decidida perquè els plens siguin el més àgils possible i 

permetin fer un seguiment per part de la ciutadania i la participació d’aquells que 

demanin intervenir. 
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Aquesta és una proposta discutida i àmpliament treballada. Recull les propostes 

presentades al mandat anterior, concretament una carta que va adreçar l’Alcalde, el 

nostre cap de grup actual, al 2010, a tota la resta de grups municipals, i també la 

carta que vam adreçar a mitjan mes de juny on també fèiem el recull de les nostres 

propostes per començar a parlar. Celebrem que avui hàgim trobat un consens prou 

majoritari per aprovar aquesta millora que ens permetrà poder desenvolupar els plens 

d’una manera més acurada.  

Per tant, nosaltres avui exercitem la nostra responsabilitat i donem suport a aquesta 

proposta de modificació del ROM. 

 
 
 

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

comenta, respecte al que ha dit el Sr. Safont-Tria, fent una cita a la premsa, que ell 

no és conscient que ningú hagi dit que hi havia dos grups contraris a escurçar els 

plens. Si algú m’ha preguntat qui havia donat suport o no en una comissió i jo he 

contestat i s’ha interpretat això, aquest és un altre tema. En tot cas, jo no en sóc 

conscient i, de tota manera, després ja m’explicarà d’on ha sortit tot això i en parlem.  

Pel que fa a reduir la participació, vostès mateixos han parlat de les preguntes per 

escrit com a alternatives que proposaran. Iniciativa ha reconegut que no ho havia fet 

servir prou i justament els grups que donen suport a aquesta modificació són els que 

més fan servir aquesta possibilitat; creiem que això permet als grups participar i 

explicar què estan fent.  

A l’hora de limitar preguntes, el que posa a la proposta és que els grups podran 

formular les que creguin convenients entre ple i ple i les que creiem que seran les que 

aniran a ple, la resta seran contestades per escrit en un termini molt més breu que el 

que fixa la llei. Per tant, també és guanyar en agilitat.  

Respecte al temps suficient per treballar-ho, jo no sóc qui per dir-los què han de fer al 

mes d’agost, si han de fer vacances o no, però el que diu el ROM actual i també la llei 

és que davant d’un avantprojecte hi ha 15 dies per treballar-lo i presentar esmenes i 

l’hem tingut, pràcticament un mes. Més enllà d’això, aquest tema el vam tractar a la 

Junta de Portaveus i vam fixar quin seria el procediment i, en aquell moment, ningú 

va dir que no es pogués fer. Tots sabíem que al final del mes d’agost teníem una 

comissió especial d’Organització per tractar aquest tema. Això es va dir a la Junta de 
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Portaveus que es va celebrar a finals de juliol.  

En referència als grups que hi donen suport, nosaltres som representants i tenim una 

representativitat. No s’hi val a dir que són tres grups i tres grups, perquè cada grup 

municipal representa un nombre de vots i té un nombre de regidors.  

Pel que fa a les declaracions institucionals, s’ha dit que serveixen perquè els grups es 

posicionin. Sr. Safont-Tria, si la seva formació decideix no presentar-se a les 

eleccions al Parlament de Catalunya ho respecto, però el que no val és presentar al 

ple les propostes que altres grups polítics presentem en un altre lloc. No es tracta que 

siguin o no llargs els plens, sinó que tenim una funció i aquesta no és la nostra funció. 

Malgrat tot, creiem que no es limita, perquè vostè pot presentar la declaració 

institucional, pot fer la publicitat que cregui convenient i, si rep el suport de la Junta de 

Portaveus, també se’n donarà compte aquí. Per tant, hi ha una possibilitat 

d’expressar al ple allò que considera el ple, per majoria, que ha d’expressar.  

Respecte a la persecució dels grups de l’oposició, els grups que tenen 8 regidors 

poden fer 6 preguntes, això vol dir que si posem a pregunta per regidor, aquest grup 

tindrà dos regidors que no podran parlar. Per cert, són 6 precs i preguntes, no 6 

preguntes i 6 precs. Per altra banda, el grup que només té un regidor pot fer dues 

preguntes. Jo no crec que això sigui limitar els grups petits; són interpretacions. 

Ens anuncien alternatives. Els altres grups, respectant el que pot fer cadascú el mes 

d’agost, n’han fet. Fins i tot, el grup del Govern n’ha fet. Altres grups n’han presentat. 

Cadascú ha fet el que ha volgut i vostè encara té temps per presentar alternatives en 

el període d’exposició pública. Deixar-ho sobre la taula ara, quan tenim tres quartes 

parts del ple a favor, quan portem 8 mesos des de l’última vegada que en devíem 

parlar a la Junta de Portaveus i vam agafar aquells compromisos que mai hem 

complert, no és convenient. Vostès tenen un període per millorar-ho i nosaltres ens 

comprometem a tornar-ho a llegir. 

Pel que fa a processos consultius i espais de participació, Sr. Martínez, des del 25 de 

juliol vostè té una proposta en el Reglament de Participació Ciutadana que tracta 

això, perquè això no va en el ROM, va en aquest reglament. Si vostè tampoc se l’ha 

llegit perquè era el mes d’agost, jo no hi puc fer res.  

El Secretari ens va donar fa anys un quadre a tots els portaveus on ens posava 

d’exemple alguns ajuntaments i li asseguro que són molt més restrictius. Miri on resol 

l’Ajuntament de Barcelona segons quins temes, miri quines coses van al ple, miri 

vostè el Parlament de Catalunya com s’ho fa... Tots els grups municipals tenim aquell 
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quadre.  

Pel que fa a les preguntes per escrit, el nou text també en parla i diu que es podran 

presentar preguntes per escrit. Aprofitin aquesta fórmula.  

Quant a l’ús abusiu de presentar propostes a darrera hora, d’alguna manera ho hem 

d’evitar. Perquè som tots nosaltres els que hem fallat aquí. Que es presentin les 

propostes el dijous abans del ple, dos dies hàbils abans de la Junta de Portaveus, jo 

crec que es pot demanar.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, opina que probablement un dels més 

preocupats per aquest ROM és el Secretari, el Sr. Monfort, perquè haurà de calcular 

les intervencions de 5 minuts. 

El Sr. Fernández ha citat l’Ajuntament de Barcelona, i l’Ajuntament de Granollers 

també ho fa i molts ajuntaments de Catalunya tenen aquest mecanisme. Per altra 

banda, sempre existeixen les propostes per urgències, però no vull entrar en debat.  

 

 

 

 

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

Popular, manifesta que passaran a la història, no només per les seves retallades 

socials, sinó també per les seves retallades en participació. 

 

 

 

 

El senyor Esteve Martínez lamenta molt la intervenció del Sr. Fernández. Demostra, 

una vegada més, la poca capacitat d’entendre el que significa el ROM per a tots 

nosaltres. És un tema tan important que per això jo demanava consens. Consens no 

és la majoria absoluta del consistori, és la participació de totes les persones que 

formen part del consistori. Per tant, no es fa amb consens, es fa amb majoria.  

Sr. Fernández, és clar que vostès tenen els regidors i les regidores que tenen i quan 

voten ho fan en funció d’aquests vots. Això nosaltres no podem qüestionar-ho de cap 

manera, el que no pot ser és que diguin que les intervencions també han d’anar en 

funció d’això. No hi estic d’acord perquè és limitar i coartar la llibertat d’expressió i 
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d’acció. El Sr. Safont-Tria ho ha dit abans: podem assajar fórmules i intentar millorar.  

Estic d’acord amb el Sr. López que la durada no és l’important. Perquè, altrament, 

enviem el missatge a la ciutadania que venim aquí i ens costa treballar. Això va en 

contra de l’argument que hem de dignificar una mica la política.  

Crec que sortim tocats si aquest ROM s’aplica per la imposició de tres partits, per 

molt majoritaris que siguin i enterboleix les futures relacions en aquest consistori.  

Per exemple, avui vostès, en un intent de provocar el caos i així demostrar que les 

declaracions institucionals s’han d’abolir, han presentat una declaració institucional 

per un tema que ja portàvem nosaltres, amb l’única finalitat de demostrar la inutilitat 

d’aquestes declaracions institucionals. I vostès l’han presentat a les 3 de la tarda. Els 

repto que en el futur vostès respectin els 7 dies naturals. Estic convençut que això no 

s’aconseguirà, per tant, tindrem més d’un problema.  

Vull mostrar el meu rebuig i la meva indignació perquè això no m’ho esperava de 

vostè. Perquè jo he estat en aquest ple, molts mesos abans de ser regidor, i els he 

sentit dir a alguns de vostès que, tot i que era cert que s’havien de buscar solucions, 

aquestes s’havien de buscar per la via del diàleg i del consens.  

 

 

 

 

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

Catalunya, explica que hi ha grups, com el seu, que es dediquen a fer preguntes per 

escrit i altres grups les porten al ple i que estan en la seva llibertat de fer-ho. Llavors 

aquí no se sap qui treballa i qui no treballa perquè si es fa per escrit, al final no 

s’acaben assabentant. Nosaltres fem notes de premsa de coses que portem al ple i 

de coses que posem per escrit.  

Jo admeto que s’hagi presentat avui a les 3 la moció perquè, entre altres coses, la 

gent hauria de saber la bogeria que portem del dilluns al dijous del ple. El que passa 

és que aquí s’han donat entrada a propostes de resolució (PDR) presentades a les 12 

del migdia de dilluns, que donava la sensació que es feia així per passar davant 

d’alguna pregunta que algun altre grup ja havia dit que presentaria com a pregunta o 

com a prec. D’aquesta manera, presentant-la com a PDR, aconsegueixes passar de 

la pregunta 42, per exemple, a la pregunta 4 i, en lloc de veure’s a les 12 de la nit, es 

veu a les 8 de la tarda. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

expressa que s’està tractant una proposta alternativa d’una altra que es va presentar 

aquest dilluns, el mateix dia de la Junta de Portaveus. 

Vostè no em pot demanar que em passi el dia mirant les propostes. Crec hi ha altres 

coses a fer. No li trec importància al tema, em refereixo a l’obligació de fer altres 

coses. Estem parlant d’una proposta entrada el dilluns, de la qual se n’ha parlat amb 

els grups, que s’ha fet una feina al darrere. Nosaltres l’hem entrat a Secretaria i l’hem 

repartit als grups municipals per correu electrònic.  

Vostè ens demana que fem proves i portem molt de temps fent-les. Ens demana 

consens i fa molt de temps que sacrifiquem aquestes proves que no funcionen, 

pensant que obtindrem consens. Per tant, algun dia algú ha de prendre una decisió i 

fer un pas endavant. Aquest dia ha arribat, som valents i fem el pas endavant.  

El convido a no fer més retrets, a no parlar de si el mes d’agost era temps suficient o 

no i que ara aprofitem el temps que ens queda per continuar-ne parlant. Si vostè té 

propostes a fer que poden millorar aquest text, estic convençut que tots els grups que 

avui podem donar suport a aquesta proposta, estem disposats a acceptar-li. 

 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

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

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

Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 

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

Abstencions: Cap.  
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COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 13 i 16 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

13  - APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011, 

INTEGRAT PELS COMPTES DE L’AJUNTAMENT, DELS SEUS 

ORGANISMES AUTÒNOMS, ENS PÚBLICS EMPRESARIALS I 

SOCIETATS MERCANTILS. 

 

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

presenta la proposta següent : 

 
“La Comissió especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2012, 
ha emès un informe favorable. 

No s’ha observat, en el tràmit d’exposició pública de l’Expedient del Compte General 
de l’Ajuntament de Mataró, corresponent a l’exercici 2011, cap reclamació. 

D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
en els seus articles 208 a 212. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2011, 
que consta de: 
 
a) El Compte General de l’Ajuntament 
 
b) Els Comptes Generals dels Organismes Autònoms següents: 
 
� Institut d’Esports 
� Institut Municipal d’Educació 
� Institut Municipal d’Acció Cultura 
� Institut Municipal de Promoció Econòmica 
 
c) Els Comptes Generals de les Societats Mercantils següents: 
 
� Aigües de Mataró, SA 
� Mataró Energia Sostenible, SA 
� Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
� Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL  
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� Societat Municipal Prohabitatge de Mataró, SA 
� Porta Laietana, SA 
 
d) El Compte General del seu ens públic Empresarial següent: 
 
� Mataró Audiovisual 
� Parc Tecnocampus Mataró 
 
SEGON.- Donar compte del informe de fiscalització plena de l’exercici 2011, d’acord 
amb el que estableix l’article 61, apartat B del títol II de la Segona part de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
 
TERCER.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de 
Comptes, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.” 
 
 
 
 
 
 
16 - ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS, 

DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’Ajuntament de Mataró va aprovar, en la seva sessió plenària del dia 11 de juny de 
2009, l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament fins al 31 de 
desembre de 2007, amb un valor net de 451.527.269,71 euros.  
 
El Ple de 3 de setembre de 2009 va aprovar l’actualització de l’inventari amb els 
moviments patrimonials produïts durant l’any 2008, i quedà amb un valor net de 
550.873.093,93 euros (560.341.785,22 euros, sense descomptar les provisions). 
 
El Ple de 7 d’octubre de 2010 aprovà l’actualització de l’inventari municipal fins a 31 
de desembre de 2009, amb la incorporació dels moviments patrimonials de l’any 
2009, i quedà amb un valor net de 550.642.757,56 euros (634.201.340,52 euros, 
sense descomptar les provisions). 
 
El Ple de 6 d’octubre de 2011 aprovà una nova actualització de l’inventari (fins el 31 
de desembre de 2010). L’inventari actualitzat s’aprovà per un valor net de 
556.550.053,96 euros (660.985.332,07 euros sense descomptar les provisions). 
 
Ara correspon aprovar l’actualització de l’inventari fins al 31 de desembre de 2011. 
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Les actualitzacions tenen lloc segons el disposat a la normativa aplicable i en el marc 
de l’objectiu municipal d’aprovar anualment, juntament amb el compte general, les 
modificacions de l’inventari que hagin tingut lloc en l’any natural anterior.  
 
Resulten aplicables l’article 32.1 i 4 de la Llei 33/2003, del patrimoni de les 
administracions públiques; el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 222, i els articles 
100 i següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels 
ens locals a Catalunya. 
 
 
Per tot això, proposo, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament, amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc 
durant l’any 2011, que queda amb un valor (sense descomptar provisions) de 
679.359.372,06 euros, un cop aplicada la diferència de l’any 2010 en la conciliació 
inventari-comptabilitat quant al compte de mobiliari, que es troba pendent de quadrar. 
El total de modificacions de l’inventari municipal importen un total de 20.008.646,84 
euros, com a conseqüència de la incorporació dels moviments detallats als llistats 
adjunts, que es relacionen a continuació: 
 

� un quadre resum global de l’inventari municipal a 31de desembre de 2010;  
 

� un llistat individualitzat de les variacions patrimonials de l’any 2011, 
classificades per epígrafs, amb el detall de les altes, baixes i modificacions, 
amb indicació de l’import dels moviments de cada epígraf  i amb el total 
general; 

 
� un quadre-resum del l’import en euros dels moviments patrimonials de l’any 

2011, classificats per comptes comptables, amb indicació del valor de cada 
compte, i amb el total global, a 31 de desembre de 2011; 

 
� un quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 

de desembre de 2011, desglossat per epígrafs;  
 

� un quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 
de desembre de 2011, desglossat per comptes comptables;  

 
� un resum de les obligacions, avals i préstecs de l’Ajuntament a 31 de 

desembre de 2011; 
 

� el llistat-resum del patrimoni municipal del sòl de PUMSA, a 31 de desembre 
de 2011;  

 
� un quadre de conciliació inventari–comptabilitat a 31 de desembre de 2011 

(amb les diferències).  
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SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, autoritzada pel Secretari, amb 
el vist i plau de l’Alcalde, al Departament de Governació i Relacions institucionals de 
la Generalitat de Catalunya. “ 
 
 
 

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

Popular, expressa que amb l’aprovació del compte general del 2011 queda 

constància que és un any que es tanca molt negativament, no només pel romanent 

negatiu, sinó també per l’endeutament exagerat de l’Ajuntament. Són 307 milions 

d’euros del Grup Ajuntament. Això és difícil de pair.  

Destacar que l’empresa auditora no detecta incidències greus, la qual cosa és 

d’agrair. El que sí que es constata és l’avís en el tema de les contractacions, en el 

sentit que n’hi ha alguns amb absència de procediment o amb procediment 

inadequats. Cal garantir un 100% de transparència.  

El mateix fa amb el tema de l’accés a llocs de treball a l’Administració. Apunta que cal 

garantir els processos de publicitat, de mèrit i de capacitat de la gent que accedeix als 

llocs de treball a la nostra casa.  

Nosaltres no podem fiscalitzar totes les operacions que aquí es porten a votació. Ens 

hi abstindrem en aquest cas. No volem posar en dubte de cap manera la tasca 

realitzada  pels tècnics.  

En el punt de l‘inventari general de béns farem confiança en els nostres tècnics i 

votarem favorablement.  

 
 
 

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

Catalunya, anuncia la seva abstenció en el punt 13 i el vot favorable en el punt 16. 

Ens hi abstindrem perquè, malgrat l’informe s’ha fet d’acord amb la normativa vigent, 

hi ha algunes coses que ens preocupen.  

Una és el grau d’execució del pressupost. Diem que preveiem ingressar x i gastar-

nos x, i a l’hora de la veritat la diferència és bastant gran i sempre és molt més gran 

per la part dels ingressos que no pas per la part de les despeses. Pensem que 

hauríem de tenir més cura i intentar contenir algunes despeses vinculades a 

programes o ingressos que no arriben, com demostra el grau d’execució de les 
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inversions del 2010 i del 2011, que entenc que són inversions compromeses amb 

ingressos que no hem rebut.  

Ens preocupa el grau de cobertura d’algunes taxes. En principi, la taxa ha de cobrir el 

preu del servei, però tenim serveis amb despeses sobredimensionades. Per exemple, 

jo puc convidar a dinar algú però no és el mateix portar-lo al Bar Iluro que portar-lo a 

un restaurant amb moltes estrelles Michelin. Ens haurem de replantejar quines 

despeses associades als serveis públics que donem com a taxa són despeses 

susceptibles de ser minorades per repercutir en una major cobertura.  

Per últim, fer referència a algunes recomanacions que feia l’Interventor en el seu 

informe, com el tema d’algunes contractacions amb absència de procediment o 

procediment inadequat, el tema del fraccionament de l’objecte contractual —com 

menys contractacions menors fem, millors condicions podrem obtenir— i també el 

tema del control de la justificació de les subvencions, ja sigui a persones físiques o 

entitats. 

 
 
La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia 

l’abstenció del seu grup municipal en el punt 13. 

Saben que al mes d’abril, quan vam donar compte de la liquidació pressupostària de 

l’Ajuntament i el organismes autònoms, ja els vam dir que no compartíem els 

resultats. Però també saben que després vam donar el nostre suport a l’aprovació 

dels comptes del Grup PUMSA i d’AMSA i la seva conseqüència, que va ser el pla de 

sanejament del Grup Ajuntament.  

Avui aprovem l’acompliment del procediment administratiu en el desenvolupament del 

pressupost aprovat. Tant en els informes de les auditories externes, com en l’informe 

d’Intervenció, no es detecta cap objecció greu, la qual cosa és una molt bona notícia.  

Cal agrair, doncs, la feina dels treballadors municipals. 

Pel que fa al punt número 16, hi votarem a favor. 

 
 
 

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

agraeix les paraules i la disposició dels diferents grups municipals que denoten 

voluntat de consens i d’intentar millorar en aquests procediments i recomanacions de 

l’informe d’Intervenció. 



 70

 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm. 13 de 

l’ordre del dia: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 10,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2). 

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

Plataforma per Catalunya.   

Abstencions: 14,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm. 16 de 

l’ordre del dia: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

Direcció de Serveis Econòmics 

 
 

14 - INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE TERMINIS 

PREVISTOS LEGALMENT PER AL PAGAMENT DE LES   
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OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT I ORGANISMES 

AUTÒNOMS, DURANT EL 2N TRIMESTRE D’AQUEST ANY. 
 

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

dóna compte del següent informe : 

 
“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat 
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor i 
la Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i OA corresponents al 2n 
trimestre 2012. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de 
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en el Tauler d’edictes i en la 
web municipal, la informació agregada de les factures i altres documents justificatius 
de prestacions realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el 
contingut següent: 
 

 
 
 

 
 

Resum de pagament realitzats en el 
segon trimestre

Període mig de 
pagament 

Període mig de 
pagament 

excedit
(PMP)(dies) (PMPE) (dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total

Ajuntament de Mataró 111,67 62,12 148 838.251,17 1220 6.980.335,21
I. d'Esports 97,45 62,76 21 16.422,12 522 250.459,25
I. Municpal d'Acció Cultural 106,77 66,03 65 11.555,92 722 537.093,55
I. Municipal de Promoció Econòmica 112,59 70,51 3 7.005,95 286 202.983,02
I. Municipal d'Educació 56,6 30,41 410 226.993,84 1009 507.113,28
TOTAL 100,05 60,69 647 1.100.229,00 3.759 8.477.984,31

Dins del període legal de 
pagament

Fora del període legal de 
pagament

Pagament realitzats en el trimestre

 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i els 
seus O.A. és de 100,05 dies, excedint-se en 60,05 dies del període fixat per la Llei. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 4.406 pagaments d’import global 9.578.213,31 
€.  
 

1. Pagaments realitzats en el trimestre: 
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Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i els seus O.A. és de 60,69 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 
3.759 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 8.477.984,31 €.  
 
 

 
 
 

 
Durant el 2n trimestre 2012 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de 
l’Ajuntament ni dels seus OA. 
 
 

 
 
 

 
 

Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del segon trimestre

Període mig del 
pendent de 
pagament 

Període mig 
del pendent de 

pagament 
excedit

(PMPP)(dies) (PMPPE) (dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 75,42 43,86 461 2.416.477,29 551 3.621.820,29
I. d'Esports 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
I. Municpal d'Acció Cultural 62,13 36,99 163 148.263,44 409 319.291,58
I. Municipal de Promoció Econòmica 80,18 46,39 40 30.248,85 300 243.556,71
I. Municipal d'Educació 46,99 27,41 177 138.429,81 157 139.915,19
TOTAL 73,31 42,96 841 2.733.419,39 1.417 4.324.583,77

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de 
pagament al final del trimestre

Fora del període legal de 
pagament al final del trimestre

 
 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de 
pagament de l’Ajuntament i els seus O.A. és de 73,31 dies. Aquest càlcul s’ha 
obtingut a partir de 2.258 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 
7.058.003,16 €.  
 
Període mig del pendent de pagament excedit  (PMPPE): el període mig del 
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament i els seus O.A. és de 42,96 dies. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 1.417 operacions pendents de pagaments fora 
del període legal d’import acumulat 4.324.583,77 €.  
 
 
 
 

 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 

4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin transcorregut mes 
de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat 
els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions: 
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(PMOPR) Número Import total
Ajuntament de Mataró 124,92 18 323.858,19
I. d'Esports 0 0 0,00
I. Municipal d'Acció Cultural 0 0 0,00
I. Municipal de Promoció Econòmica 100,09 7 5.056,54
I. Municipal d'Educació 0 0 0,00
TOTAL 124,54 25 328.914,73

Període mig 
d'operacions 

pend. 
reconeixement 

Resum de factures o doc. justificatius 
al final del segon trimestre amb mes de 
tres mesos des de la seva anotació en 

el registre de fact., pend. de 
reconeixement de l'obligació

Pendent de reconeixement obligació

 
 

 
Període mig d’operacions pendents de reconeixement (PMOPR): el període mig 
d’operacions pendents de pagament de l’Ajuntament i els seus O.A. és de 124,54 
dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 25 operacions pendents de 
reconeixement de l’obligació d’import acumulat 328.914,73 €.. 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord 
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
tutela financera dels Ens Locals.  
 
Quart.- Facultar a la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui 
legalment el substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que el resum que es fa és que 

l’Ajuntament no està satisfet de no poder pagar en temps i forma. Es fa un esforç 

enorme, però serà molt difícil poder millorar aquests terminis. És possible, fins i tot, 

que a la recta final de l’any es vagin complicant.  

 

 

 

15  - CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ERMITA DE SANT SIMÓ A 

FAVOR DE L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA. 
 

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

presenta la proposta següent : 
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“L’Arquebisbat de Barcelona ha demanat poder disposar de l’ús de l’ermita de Sant 
Simó d’aquesta ciutat, de propietat municipal, mitjançant una concessió demanial, per 
destinar-la al culte catòlic i a activitats pastorals.  
 
L’ermita resta vinculada al culte catòlic, des de temps immemorials. Aquest ús religiós 
és una realitat i es du a terme a través de les institucions de l’Església catòlica. 
 
Aquest Consistori entén que resulta oportú instrumentar aquest ús mitjançant 
l’atorgament d’una concessió demanial, amb la finalitat de dotar d’estabilitat a 
l’activitat religiosa i a la gestió de l’equipament, que ja es venen desenvolupant.  
 
La finca resta qualificada a l’inventari municipal com a bé de domini públic afecte al 
servei públic.  
 
Consta unit a l’expedient administratiu un plànol de la finca objecte de concessió, la 
seva valoració i el plec de condicions que ha de regir la concessió. 
 
Consten informades les condicions de la concessió i la conformitat a dret de 
l’operació. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, ara correspon constituir una concessió demanial a 
favor de l’Arquebisbat ce Barcelona, en relació a la finca de domini públic coneguda 
com “Ermita de Sant Simó, situada al Camí Ral, de Mataró (Pla Parcial Sant Simó 6), 
amb destinació al culte i a activitats pastorals.  
 
Quant a la regulació de la concessió demanial, resulten d’aplicació la Ley 33/2003, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, els articles 217 i 221 del Decret 
legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, els articles 57 a 71 del Reglament de patrimoni (Decret 336/1988), i 
normativa concordant.  
 
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics i jurídic de l’expedient, proposo al PLE, 
si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: Atorgar a l’Arquebisbat de Barcelona, amb NIF R-0800007G, i domicili al 
carrer del Bisbe, 5, de Barcelona, una concessió demanial en relació a la següent 
finca, per al culte catòlic i activitats pastorals: 
 
DESCRIPCIÓ REGISTRAL DE LA FINCA: 
URBANA: ERMITA DE SANT SIMO: Emplaçada a la carretera de Madrid a França 
per la Jonquera, actualment Camí Ral sense número, de Mataró, junt a la riera de 
Sant Simó. L’ermita té adscrita una habitatge per al vigilant de la mateixa. El conjunt 
que formen l’ermita i l'habitatge està circumdat per una peça de terreny de cultiu 
d’una superfície de mil cent sis metres amb tres decímetres quadrats, l’equivalència 
de la qual en pams quadrats és de vint-i-nou mil dos-cents setanta-quatre pams 
quadrats quaranta dècims. LIMITA: Pel Nord, amb terrenys de Joaquim Sola 
Armengol; pel Sud, amb la carretera de Madrid a França per la Jonquera –avui Camí 
Ral-; per l’Est, amb terrenys de José Puig Viñals i per l’Oest amb llit de la riera de 
Sant Simó.  
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DADES REGISTRALS: finca registral inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de 
Mataró, al Tom 1275, Llibre 411 de Mataró, Foli 57, Finca 15.597. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 48937DF5949S0001LX. 
 
TÍTOL: L’Ajuntament ostenta la propietat de la referida finca per possessió 
immemorial, segons certificat expedit el 5 de desembre de 1966, pel Secretari de 
l’Ajuntament de Mataró, amb el vist i plau de l’Alcalde.  
 
VALORACIÓ DE LA FINCA: 84.141,70 euros 
 
QUALIFICACIO URBANISTICA DEL SOL: Finca inclosa en l’àmbit del Pla parcial del 
Pla de Sant Simó, pendent de redacció, destinada a acollir equipaments i serveis 
públics i privats.  
 
 
SEGON: Aprovar el  plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i 
d’explotació que ha de regir la referida concessió demanial, que s’adjunta a aquesta 
proposta com el seu annex.  
 
 
TERCER: En trobar-se la finca inclosa en un sector pendent de desenvolupament 
urbanístic, la present concessió s’atorga condicionada al resultat del 
desenvolupament urbanístic, i no pot entorpir en cap cas l’execució del planejament; 
per tant, si com a conseqüència del desenvolupament urbanístic l’activitat que 
constitueix la finalitat d’aquesta concessió resulta incompatible amb el planejament, 
aquesta haurà de cessar, sense que es generi dret a cap indemnització a favor del 
concessionari.   
 
 
QUART: Sotmetre aquest acord, juntament amb el plec de condicions 
juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació, a informació pública per un 
termini de 30 dies, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per tal que les persones interessades puguin comparèixer i formular les 
al·legacions i reclamacions que estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució 
definitiva. Aquest acord, juntament amb el plec s’entendran aprovats definitivament, 
un cop s’hagi superat el tràmit d’exposició pública, sense que se’n hagin formulat 
al·legacions ni reclamacions. 
 
 
CINQUÈ: Autoritzar la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana 
d’aquest Ajuntament, per subscriure tots els documents necessaris per al 
perfeccionament i execució dels presents acords. 
 
 
SISÈ: Comunicar el present acord al Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, a 
la Secció de Patrimoni Arquitectònic, al Servei de Serveis i Manteniment i a 
l’Arquebisbat de Barcelona. “ 
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que el seu grup municipal no té res a 

dir respecte a la cessió de l’espai i del sòl, per tal que es puguin fer aquestes 

activitats de culte. El que no ens sembla acceptable és que les despeses del 

manteniment dels exteriors, la neteja i la llum siguin a càrrec de l’Ajuntament. 

Aquesta seria una oportunitat perquè l’Església pogués assumir aquestes despeses, 

entenent que és una entitat solvent. 

 

 

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

explica que cal tenir en compte també els interiors, no només els exteriors. Portem 

400 anys amb l’ermita i, en tot cas, s’ha fet càrrec l’arquebisbat de qualsevol 

problema. Si no es fes un ús actiu del patrimoni municipal, de vegades l’Ajuntament 

no podria fer l’esforç per poder mantenir-lo. S’ha d’agrair l’esforç que s’ha fet durant 

tots aquests anys per mantenir l’ermita. El fet que els exteriors corrin a càrrec de 

l’Ajuntament és una cosa que es venia fent fins ara, no és una novetat i, per tant, 

crec que s’hauria de continuar fent, donat que l’Església ha fet aquest esforç també. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, manifesta que aquest és un espai d’ús veïnal 

molt estimat per la ciutat de Mataró. L’aportació municipal és mínima, comparat amb 

l’ús que fa tota la ciutat de l’espai.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, està convençuda que aquest és un espai 

d’estimació de la ciutat. Jo desconeixia la dada que la conservació arquitectònica 

corria a càrrec de l’arquebisbat. Si és així, entenc que pot haver-hi un element de 

compensació. Si no fos així, el nostre criteri seria que l’usuari, és a dir, l’arquebisbat, 

hauria de poder assumir aquestes despeses amb absoluta normalitat, sense 

qüestionar que la ciutat cedeixi aquest espai perquè sigui d’ús veïnal i de la població. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  i corresponent 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. 

 
 
 

16 - ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS, 

DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 
Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 13 de l’ordre del 

dia. 

 
 

Servei de Secretaria General 
 

17 - PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013. 

 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Vist l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al DOGC núm. 6159 de 28 de 
juny de 2012, del departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 
2013. 
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Atès que d’acord amb l’article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, la proposta de 
festivitats local és competència del Ple. 
 
En ús de les atribucions que la llei em confereix, proposo a l’Ajuntament PLE 
l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.-  Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró 
per a l’any 2013, les següents : 
 
• 20 de maig 2013,  dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró 
• 27 de juliol 2013,  dissabte festa major de Les Santes. 
 
Segon.-  Comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorials a 
Barcelona, al servei de Comunicació de l’ajuntament de Mataró i a l’Institut Municipal 
de Promoció Econòmica, per al seu coneixement i publicació als mitjans habituals i 
als sectors econòmics i socials de la ciutat.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

18 -  APROVACIÓ INICIAL DE L'EXTINCIÓ DELS ORGANISMES 

AUTÒNOMS INSTITUT D'ESPORTS, INSTITUT MUNICIPAL 

D'ACCIÓ CULTURAL, INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA DE MATARÓ I INSTITUT MUNICIPAL 

D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

  

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 

“L’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
prescriu que els serveis públics de la competència local podran gestionar-se 
mitjançant alguna de les formes que es detallen, entre les que s’hi inclou la gestió 
directa a través de la pròpia entitat o mitjançant la creació d’un organisme autònom. 
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En el mateix sentit abans indicat regula l’article 249 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, mitjançant el qual s’afirma que la facultat d’establir el sistema de gestió 
dels serveis públics correspon a la potestat organitzadora dels ens locals.  
 
L’article 208.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (en endavant, ROAS), indica que 
l’organisme autònom local s’extingeix per acord del ple de la corporació, quan es 
consideri convenient gestionar el servei per una altra modalitat diferent, entre les 
previstes legalment. L’article 209 del ROAS, mitjançant el qual es regulen els efectes 
de l’extinció, regula que l’extinció de l’organisme autònom comporta que els béns, els 
drets i les obligacions s’incorporen al patrimoni de l’ens local, el qual el succeeix 
universalment; que els béns que formen part de l’actiu, atesa la seva naturalesa, 
s’han d’incorporar al domini públic o als béns patrimonials de l’ens local, i que els 
béns procedents d’una donació o fundació han de rebre la destinació que hagin 
previst els donants o fundadors. 
 
La Memòria justificativa de la integració dels organismes autònoms municipals a 
l’Ajuntament de Mataró, document que figura a l’expedient, fa una anàlisi exhaustiva 
dels punts forts i febles de l’actual organització, posant especial èmfasi en l’elevat 
cost econòmic que li reporta al pressupost municipal la configuració descentralitzada 
de l’organització municipal. La recent Llei de Sostenibilitat Econòmica i 
Pressupostària obliga a l’Ajuntament a reformar les seves estructures per tal d’assolir 
la màxima eficiència possible, procurant l’estalvi en totes les seves activitats i serveis. 
Per tant, la concentració dels serveis municipals en una sola organització ha de 
suposar economies d’escala i sinèrgies en la prestació dels serveis propis que 
procura la centralitat de l’Ajuntament, com ara el control econòmic, la gestió integrada 
de les compres i les contractacions, l’establiment d’una política centralitzada de 
recursos humans, les tasques administratives bàsiques o l’assessorament jurídic. En 
resum, la profunda recessió econòmica que està patint el país obliga a buscar la 
màxima eficiència econòmica en les decisions organitzatives, d’on es conclou que la 
integració de tots els organismes autònoms municipals dins l’estructura de 
l’Ajuntament, prèvia extinció d’aquells, és una mesura necessària per afrontar la difícil 
situació actual.   
 
Per tot això, el govern municipal considera oportú i necessari procedir a extingir tots 
els organismes autònoms municipals: Institut d’Esports, Institut Municipal d’Acció 
Cultural, Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i Institut Municipal 
d’Educació, i integrar-los dins la regidoria corresponent. L’extinció dels organismes 
autònoms comporta els següents efectes: 
 
 

a) Pel que fa al personal, s’acompanya assenyalat d’annex núm. I, en 
compliment del previst a l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors 
(en endavant ET), informació als representants legals dels treballadors de 
l’entitat cedent i cessionària afectats pel canvi de titularitat dels extrems 
previstos a l’expressat article de l’ET. S’acompanya, així mateix, com a 
annexos II i III les respectives plantilles i relacions de llocs de treball (RLT) 
aprovades pels organismes autònoms per a la present anualitat 2012, 
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respecte de les quals es subroga en la seva totalitat l’Ajuntament de Mataró. 
Finalment, s’acompanya assenyalat d’annex núm. IV el conveni del personal 
de l’Institut d’Esports i de l’Institut Municipal d’Educació, en tant que són els 
únics organismes autònoms amb conveni propi, a fi de garantir el 
manteniment de les mateixes condicions de treball del personal objecte de 
subrogació per part de l’Ajuntament de Mataró. Així mateix, s’acompanya en 
el mateix annex l’acord assolit amb la representació del personal de l’Institut 
d’Esports sobre la integració del seu personal a l’Ajuntament de Mataró. 

 
b) S’acompanya assenyalat d’annex núm. V llistat dels contractes administratius i 

privats, convenis, subvencions atorgades i sol·licitades, i qualsevol altra 
relació bilateral efectuades pels organismes autònoms de la que es 
desprenguin drets i/o obligacions, respecte de les que es subroga 
l’Ajuntament de Mataró. 

 
c) S’acompanya d’annex núm. VI llistat dels béns de servei públic i béns i drets 

patrimonials adscrits a favor dels organismes autònoms, els quals revertiran 
en el patrimoni de l’Ajuntament de Mataró. 

 
d) En tant que es preveu que en la data de 31/12/2012 finalitzi el termini per a la 

liquidació dels organismes autònoms, no es preveu cap efecte de tipus 
econòmic en tant que s’haurà procedit a l’execució del pressupost aprovat per 
a la present anualitat del 2012 aprovat en el seu dia pel Ple de l’Ajuntament, 
essent que, amb efectes 1 de gener de 2013, els organismes autònoms 
s’integraran en les regidories corresponents, i el seus pressupostos quedaran 
integrats en el de l’Ajuntament de Mataró. 

 
Vist l’informe emès per Secretaria General, que obra a l’expedient.  
 
En virtut de l’article 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 208 ROAS, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per 
adoptar el present acord. 
 
Per tot l’anterior es PROPOSA al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el procés administratiu per tal de fer possible, si s’escau, 
l’extinció dels organismes autònoms Institut d’Esports, Institut Municipal d’Acció 
Cultural, Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i Institut Municipal 
d’Educació de l’Ajuntament de Mataró, amb efectes 1 de gener de 2013. 
 
Segon.- Establir que, com a conseqüència d’allò acordat en l’apartat anterior, s’inicia 
el procediment de liquidació dels organismes amb efectes a partir d’1 de gener de 
2013:  
 

-   Integrar a la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró 
les plantilles i relacions de llocs de treball aprovades pels esmentats 
organismes autònoms per a la present anualitat 2012 i vigents a 31 de 
desembre de 2012, relacionats en l’annex II i III, essent que l’Ajuntament 
de Mataró es subrogarà en tots els drets i obligacions i de Seguretat Social 
de l’entitat cedent. El personal de l’Institut Municipal d’Educació mantindrà 
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les mateixes condicions de treball que les que s’indiquen al seu conveni 
col·lectiu en tant que al personal de l’Institut d’Esports se li aplicarà el 
conveni de l’Ajuntament tal i com es recull en l’acord de data 06/07/2012 
subscrit amb els seus representants de treball. 

 
- L’Ajuntament de Mataró es subroga en tots els contractes de naturalesa 

pública o privada i els convenis subscrits pels organismes autònoms 
vigents al temps de la dissolució, de manera que l’Ajuntament assumeix 
tots els drets i obligacions, sota les mateixes clàusules i terminis de 
durada, així com en el plec de clàusules que van servir de base per a la 
corresponent contractació. A aquests efectes l’Ajuntament de Mataró es 
subrogarà en els contractes i convenis subscrits pels organismes 
autònoms que consten a l’annex V .  

 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró succeirà universalment als organismes autònoms 
municipals conforme allò establert a l’article 209 del ROAS, establint-se que el 
conjunt de drets, béns i accions dels organismes autònoms que consten detallats a 
l’annex núm. VI, siguin incorporats a l’inventari general de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell 
d’anuncis dels organismes autònoms i de l’Ajuntament de Mataró, i sotmetre’l a 
informació pública, pel termini de trenta dies, perquè puguin presentar-se al·legacions 
i/o suggeriments. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a totes les persones interessades i a la Direcció de 
Recursos Humans, al Servei de Gestió Econòmica -Secció de Patrimoni-. Notificar 
igualment als membres del Consell Rector dels patronats, i als representants dels 
treballadors dels organismes autònoms i de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Sisè.- Posteriorment a l’acord d’aprovació definitiu d’extinció, si s’escau, donar de 
baixa amb efectes 1 de gener de 2013 a l’organisme autònom del Ministeri d’Hisenda: 
baixa del cens de l’IVA i del NIF; Tresoreria General de la Seguretat Social: baixa del 
número de patronal; Departament de Treball: baixa com a centre de treball registrat; 
Registre d’Entitats Locals (Generalitat i Estat): baixa com a organisme autònom. 
 
Setè.- Convocar, durant el procés administratiu que ha de portar a l’extinció dels 
actuals organismes autònoms municipals, quinzenalment una comissió formada pels 
components de la Junta de Portaveus i els presidents dels citats organismes per tal 
de fer puntual seguiment del mateix, així com de les converses amb totes les parts 
implicades.” 
 

 

 

 

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

Popular, expressa que en moments difícils s’imposa que l’Administració pugui ser 

àgil, eficient i que hi hagi el màxim de transparència de cara al ciutadà. Tal com 

teníem organitzades les coses fins ara a l’Ajuntament, hi ha coses francament 
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millorables. Entre elles, l’opció que ara es proposa d’integrar els organismes 

autònoms i els instituts en el conjunt de l’Ajuntament, d’entrada no ho veiem amb 

mals ulls si l’objectiu és la premissa que he citat a l’inici de la meva intervenció. 

Funcionant amb diversos instituts hi havia duplicitat de funcions, la qual cosa encaria 

les despeses, la burocràcia i el funcionament administratiu es feia més carregós. 

Tenim l’exemple de les figures directives que es repetien en diferents instituts i que 

després també es repetien a l’Ajuntament, o també tota les gestió comptable que 

també es repetia en els diferents instituts. No veiem malament que tot això es 

centralitzi per tal de facilitar la gestió.  

Hi ha coses que no s’entenien de cap manera, entre elles, que des dels diferents 

instituts s’externalitzessin a empreses privades tot un seguit de gestions que el 

mateix l’Ajuntament podria gestionar, com ara l’assessorament jurídic, comptar amb 

economistes, comptar amb gestió del personal, la contractació de nòmines o 

assegurances socials. Això portaria un evident estalvi econòmic. No s’entén que 

coses tan senzilles com fer fotocòpies hi hagi instituts que ho portin a empreses 

externes, quan al mateix Ajuntament tenim un servei de reprografia. Crec que cal 

posar ordre a tot això. Per tant, aquesta reorganització de l’Ajuntament entenc que ha 

d’anar per aquest camí. També altres qüestions com la centralització de compres és 

una opció intel·ligent que ens pot permetre reduir despeses i aconseguir millors 

condicions a l’hora d’adquirir alguna cosa.  

Per altra banda, hi ha dos punts que no veiem clars. Un és el que fa referència  a les 

condicions de treball de les persones que s’integraran a l’Ajuntament. El fet de tenir 

un sol conveni laboral no està malament. Això facilitarà la gestió i, a l’hora de 

negociar, farà que tinguem les coses molt més clares. Nosaltres no acceptarem cap 

reducció de plantilla, com tampoc acceptarem retallades en els drets laborals que 

s’han adquirit. Consultarem tot aquest procés als representants sindicals i el sentit del 

nostre vot anirà en funció de com vagin les negociacions. 

El tema de la participació ens preocupa. S’eliminaran els consells rectors i no ens 

queda clar com es vehicularà la participació que tenim en els consells i en el conjunt 

de l’Ajuntament. És cert que hi ha altres espais on seria possible vehicular aquesta 

participació, però no tenim clar quin serà l’organigrama i si es garantirà aquesta 

participació en temes concrets, com poden ser esports, cultura, educació, etc. 

Aquests dos punts caldria millorar-los, donar-los més transparència i visualitzar, de 

manera molt més clara, com es materialitzaran i com quedaran definits.  
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D’entrada diem que ens hi abstenim i ja veurem que passarà a l’aprovació final.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que aquest és un tema que havia estat 

present en el mandat passat.  

Caldria fer una mica d’història perquè aquests organismes autònoms no neixen per 

complicar l’Administració, sinó que neixen per donar millor servei al ciutadà, d’una 

manera més eficaç i més directa. El fet que les Administracions en general han 

millorat els seus processos interns, s’han fet més transparents i una mica més àgils, 

fa que possiblement alguns d’aquests organismes es puguin considerar. Entenem 

que aquests processos d’aprimar l’Administració no afecten el personal i volem que 

sigui així perquè, altrament, estaríem posant en perill molts llocs de treball. És veritat 

que es poden fer noves economies d’escala, però no voldria donar la impressió a la 

població que fins ara cadascun d’aquests organismes feia una guerra pel seu compte. 

Aquests organismes tenien ja sistemes, com per exemple compres agregades, etc., 

tot un seguit d’acords amb l’Ajuntament amb la voluntat de simplificar els processos i 

de fer economia d’escala.  

Coincidim amb el Sr. Safont-Tria que, malgrat tot, aquests processos que poden tenir 

beneficis i que avui l’Ajuntament està en condicions de donar, caldria veure com 

evolucionen. Unificar plantilles no és fàcil. Unificar els diferents convenis col·lectius 

dels diversos organismes autònoms és molt difícil. Aquí hi ha un treball d’encaix que 

ha de comptar amb l’acord dels treballadors. La nostra posició serà esperar a veure 

com avança aquest procés, a través de la Junta de Portaveus. De moment, la nostra 

posició serà d’abstenció i volem veure com evoluciona.  

 
 
 

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

Catalunya, expressa que aquesta proposta va en la bona línia.  

Tenim, però, algun d’aquests organismes autònoms o algun d’aquests instituts amb 

tres o quatre convenis i, per tant, s’ha d’introduir una certa racionalització. 
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La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, també 

comparteix l’objectiu de millorar i obtenir la màxima eficiència dels organismes 

autònoms i de l’estructura municipal en general. Entenem que aquesta és una bona 

mesura. El passat mandat ja vam fer els primers passos. El nostre compromís també 

ens va fer portar-ho al nostre programa electoral.  

Saben vostès que els hem demanat dos elements que per nosaltres eren molt 

importants. Un era el tema de l’àmbit laboral, és a dir, fer aquest procés amb la 

màxima cura perquè tothom se sentís implicat i integrat. I l’altre és el tema 

participatiu. Per a nosaltres és molt important reconèixer el caràcter de 

coresponsabilitat que tenen els consells rectors actualment, és a dir, aquesta 

complicitat amb aquests sectors específics. Nosaltres voldríem que es continués 

mantenint al màxim aquesta implicació i consens en els nous consells.  

La proposta que es presenta recull aquestes demandes que nosaltres hem fet, en 

compartim l’objectiu i, per tant, els farem confiança i donarem suport a aquesta 

aprovació inicial.  

 
 
 

 

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

explica, en referència al tema laboral, que a més a més del compromís i la voluntat 

del Govern, pel que fa a la subrogació que es fa de personal, la llei obliga a mantenir 

les condicions laborals i econòmiques i també tots els drets dels treballadors. 

Precisament perquè els grups municipals poguessin fer aquest seguiment que ens 

demanen alguns de vostès, per poder estar informats de com van evolucionant tots 

els acords que es prenguin amb els treballadors, per conèixer totes aquestes 

comissions i grups de treball que estan ja realitzant la seva feina, per poder-los 

informar, etc., vam afegir el punt setè de la proposta d’acord. No cal que sigui una 

junta de portaveus convocada per l’Alcalde, però tampoc cal que anem a buscar a les 

comissions, sinó els portaveus de cada grup o qui vostès decideixin i els presidents 

dels citats organismes per tal de fer un puntual seguiment del mateix, així com de les 

converses de totes les parts implicades. Per tant, aquesta transparència que ens 

demanen, aquestes preocupacions pel tema laboral podran ser conegudes per tots 
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vostès a través d’aquestes reunions quinzenals.  

Pel que fa a la participació, coincidim en el procés de revisió del procés participatiu. 

Ja estava previst que hi haguessin uns consells que substituïssin els consells rectors. 

Crec que la proposta de nou reglament de participació introdueix canvis importants 

que farà que tots els consells tinguin un altre valor que quan van ser creats. Davant 

d’aquesta preocupació, hi ha el compromís d’afegir els temes que caracteritzen més 

els consells rectors, que són els temes de pressupost i el tema de criteris de les 

subvencions.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que amb aquests possibles consells 

assessors, que tindrien una concepció molt diferent dels consells administratius que 

avui hi ha, demana que es tingui molt en compte l’opinió de les persones que avui 

composen aquests consells rectors o consells plenaris, en funció del nom de 

cadascú. Ho dic perquè, des de l’inici, no només coneguin el procés, sinó que també 

puguin fer unes aportacions obertes, com s’està fent en altres àmbits. En tot cas, 

escoltar la seva veu, encara que no vinculi a res. 

 
 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que segur que això es farà. És bo 

que aquesta integració es faci. Que tota la plantilla tingui clar que anem a encetar un 

període en què els fruits no els trobarem el primer dia, que haurem de vèncer moltes 

inèrcies, però que en el futur segur que guanyarem eficiència. Si ho fem malament, 

aquest procés s’endarrerirà molt i la ciutat trigarà molt a tenir els guanys.  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   
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Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

Direcció de Recursos Humans 

Servei de Desenvolupament i Organització 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 19 i 20 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

19  - MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent 

 

“Antecedents 
 
En sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 2012, el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró va acordar aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró i la relació 
de llocs de treball que se’n derivaven de la seva aprovació.  
 
Vistes les circumstàncies actuals que concorren a l’Ajuntament de Mataró consistents 
en una dràstica i sostinguda caiguda de les subvencions que sustenten el pressupost 
del Capítol I corresponent al Servei de Ciutadania i Convivència, l’evolució del context 
demogràfic i social, circumstàncies que obliguen a aquesta Corporació municipal a 
redefinir i reestructurar l’àmbit de Ciutadania i Convivència tant pel que fa a 
continguts com a l’equip que li dóna suport per tal d’adaptar-se al nou escenari.  
 
Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció 
de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró, els informes de la Coordinadora 
d’Àrea de Participació i Serveis a les Persones i de l’Interventor municipal d’aquest 
Ajuntament, on es justifiquen les raons organitzatives i pressupostàries de les 
modificacions de plantilla que es proposen, i els quals obren a l’expedient, donant-se per 
reproduïts.  
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Per tot l’anterior, es proposen una sèrie de modificacions que afecten la plantilla de 
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Mataró aprovada per l’any 2012 que, per 
raons organitzatives i pressupostàries, és convenient dur a terme, i que són les 
següents:  
 

• Amortització de dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals de 
programes, de la plantilla de personal laboral.  

• Amortització de dues places de tècnic/a especialista de programa, de la plantilla 
de personal laboral.  

• Amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de programes, de la plantilla 
de personal laboral.  

• Reconversió de dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personal de 
programes, de la plantilla de personal laboral a dues places de tècnic/a mitjà/na, 
de la plantilla de personal laboral. 

• Reconversió d’una plaça de TAE Enginyer/a Superior, grup A1, de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala Tècnica en una plaça d’Enginyer/a 
Tècnic/a, grup A2, de la Subescala Tècnica, Escala d’Administració Especial, de 
la plantilla de personal funcionari. 

• Reconversió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de salut, grup A2, de la plantilla de 
personal laboral en una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la Subescala 
Serveis Especials de l’Escala d’Administració Especial, de la plantilla de 
personal funcionari. 

 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb 
posterioritat a l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la seva vigència, per 
respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o millora dels 
existents que no admetin demora per l’exercici següent, com també si respon a criteris 
d’organització interna.  
 
Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que, quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per 
reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es 
pretenguin proveir en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s’aprovi 
l’expedient de modificació de crèdits del pressupost.  
 
L’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, disposa que és competència del Ple de la 
Corporació l’aprovació de la Plantilla del Personal al servei de l’ens local.  
 
L’article 28, en el seu apartat 2, del referit Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que 
la modificació de plantilla no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la 
de l’abast concret de la modificació esmentada.  
 
La plantilla s’ha d’ajustar a  les previsions que faci la Llei General Pressupostària, que 
per a l’any 2012 s’ha aprovat per Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals 
de l’Estat (BOE 30.06.2012).  
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Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Modificar la plantilla de personal funcionari i de personal laboral de 
l’Ajuntament de Mataró aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 4 
de gener de 2012,en el sentit següent:  

• Amortitzar dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals de programes, 
de la plantilla de personal laboral. 

• Amortitzar dues places de tècnic/a especialista de programa, de la plantilla de 
personal laboral.  

• Amortitzar una plaça d’auxiliar administratiu/va de programes, de la plantilla de 
personal laboral.  

• Reconvertir dues places de tècnic/a mitjà/na de serveis personal de programes, 
de la plantilla de personal laboral a dues places de tècnic/a mitjà/na, de la 
plantilla de personal laboral. 

• Reconvertir una plaça de TAE Enginyer/a Superior, grup A1, de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala Tècnica en una plaça d’Enginyer/a 
Tècnic/a, grup A2, de la Subescala Tècnica, Escala d’Administració Especial, de 
la plantilla de personal funcionari. 

• Reconvertir una plaça de tècnic/a mitjà/na de salut, grup A2, de la plantilla de 
personal laboral en una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la Subescala 
Serveis Especials de l’Escala d’Administració Especial, de la plantilla de 
personal funcionari. 

 
 
Segon.- Publicar aquestes modificacions al BOP i al DOGC. 
 
 

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

Popular, comença comentant el punt 19. El que la Sra. Soler anomena adaptar-se a 

les necessitats actuals i amortitzar el Servei de Ciutadania i Convivència, en paraules 

col·loquials vol dir que 5 persones de l’Ajuntament hauran de plegar i passaran a 

formar part de la llista d’aturats. És cert que s’han reduït les subvencions, cosa que 

dificulta mantenir l’actual plantilla, però respecte al que vostès diuen que el repunt de 

persones que provenen d’altres països s’ha reduït, jo diria que s’ha estabilitzat: 

bàsicament hi ha hagut una reducció de 21.300 persones immigrades a 20.900. Per 

tant, hi ha una reducció molt petita, en comparació amb el total d’immigrants a la 

ciutat. El mateix informe parla de qüestions tan importants com la segregació social o 

els alts índexs de fracàs escolar que tenen uns barris concrets. Això demostra que 

estem en una situació molt difícil, en què és necessària una intervenció per part de 

l’Ajuntament per fer polítiques preventives. 



 89

Per tant, amb l’actual proposta es parla de reduir a un 50% la plantilla de Ciutadania i 

Convivència, quan el conjunt dels programes no s’ha reduït. Em pregunto com ens ho 

farem per mantenir el servei però amb el 50% menys de la plantilla? Nosaltres creiem 

que aquestes 5 places són necessàries malgrat la retallada en les subvencions i, per 

tant, caldria buscar finançament per una altra banda. Lamentem que novament les 

retallades afectin les persones. El nostre vot serà contrari per tot el que he dit i 

perquè el procediment no s’ha fet de la manera correcta; s’hauria hagut de plantejar 

aquestes amortitzacions al comitè i buscar solucions alternatives que comptessin 

amb els acords de la plantilla que hi havia fins ara.  

Pel que fa al punt 20, el nostre vot serà favorable.  

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respecte a aquest punt, afirma que no els 

preocupa tant la modificació de la plantilla com a element administratiu, sinó el fet que 

aquestes 5 places tinguin a veure amb el programa de Ciutadania i Convivència. Des 

del nostre punt de vista, malgrat eren places que ja sabem que estan vinculades a la 

subvenció i que no tenien perspectives de mantenir-se de manera permanent, no és 

possible apostar per la reducció d’aquestes places. Ja hem explicat en altres 

ocasions la necessitat que tenen alguns barris amb una composició social de més 

població nouvinguda. És cert que s’ha estabilitzat a la ciutat —tenim un 17-18% de 

població estrangera—, però continuem tenint les mateixes necessitats. En aquests 

barris calen actuacions estratègiques per resoldre problemes incipients i no tan 

incipients de convivència, de millora de l’èxit escolar, d’urbanisme, etc. Nosaltres 

demanem que l’Ajuntament faci un esforç major, perquè estem parlant d’una actuació 

estratègica per al benestar dels barris però per al conjunt de la ciutat i caldria garantir 

aquests serveis a la ciutat, que no es poden fer sense les persones específiques i 

qualificades. Cal optimitzar i anar a buscar allà on sigui els recursos. En aquest país, 

veiem en premsa que de tant en tant apareixen diners quan ens diuen que no n’hi ha. 

Ja sé que no som el Govern central, però hem d’exigir que a les ciutats que hem 

assumit sense massa conflicte tot un conjunt de població immigrada se’ns atorguin 

els recursos necessaris i els programes per treballar-ho. S’ha de poder fer amb les 

persones adequades, la qual cosa és vital per al futur de la nostra ciutat.  

Per tant, el nostre vot serà contrari en tots dos punts.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

anuncia el seu vot favorable en tots dos punts; la Sra. Soler ja s’ha explicat amb prou 

claredat. Pel que fa al punt 19, simplement entenem que ens hem d’adaptar a les 

circumstàncies reals. Jo penso que el benestar dels nostres barris no s’arregla ni amb 

programes ni amb subvencions. M’alegro que s’hagi reduït la subvenció en matèria 

d’immigració, però no del fet que facin fora 5 persones. Però hem de ser realistes i, si 

aquestes persones estaven subjectes a un programa que alhora estava subjecte a 

una subvenció que s’ha retallat, queda clar que ja no necessitem el seu servei.  

  

 

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

Catalunya, constata que es tracta d’unes polítiques que no són polítiques pròpies dels 

ajuntaments, tot i que qui en rep les conseqüències sí són els ajuntaments. El 

contracte-programa que tenien aquestes persones precisament va vinculat al fet que 

hi hagi subvenció.  

La reflexió que vull fer és que tant la intervenció que ha fet el Sr. Safont-Tria com la 

de la Sra. Calvo constaten un fracàs de les polítiques d’integració que s’han fet fins 

ara a la ciutat. Si continuem necessitant la mateixa gent per ajudar a integrar la gent 

que ve, quan ja fa anys que s’està treballant en aquestes polítiques, jo entenc que 

tenen un coneixement de l’idioma. He vist en un CAP d’algun d’aquests barris dos 

traductors, mentre algú s’ha hagut d’esperar tres hores amb febre perquè no el podia 

atendre un metge d’urgències. Això ha passat no fa gaire.  

Tenim un problema i és que no hi ha diners, aleshores o ho traiem d’aquí o d’un altre 

lloc. Jo defensaré sempre la tasca que fan els funcionaris, però tothom ha de ser 

conscient que a la ciutat hi ha 15.000 persones aturades que ho tenen molt difícil per 

poder posar diners a la caixa comuna de tots i mantenir aquesta estructura; la realitat 

és així de dura.  

 

 

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

remarca que són aquestes 5 places les que portàvem a amortització. També val a dir 

que les forces sindicals han estat informades i se’ls ha ofert la possibilitat que 
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aquestes persones que formen part de llistes d’espera supleixin alguna vacant o 

baixa maternal, com està passant actualment. Per tant, dins l’escenari que teníem 

d’intentar adequar la situació actual a les mesures i possibilitats que té l’Ajuntament, 

hem obert el ventall de solucions per intentar minimitzar l’efecte de tot plegat.  

A més, s’han adaptat aquestes necessitats i el Govern municipal també ha dotat de 

recursos aquestes figures d’educadors socials de carrer, les quals eren necessàries 

als barris. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica al Sr. López que les polítiques 

d’integració són lentes. A Catalunya, en un període de 10 anys, curt i intens, ha vingut 

una gran quantitat de població estrangera. I no hi ha hagut massa tensions socials pel 

que això podia haver representat en el conjunt de Catalunya, per tant, encara s’ha fet 

prou bé en general.  

No obstant això, és veritat que en alguns llocs aquestes aportacions s’han fet de 

manera més intensiva i possiblement més difícil de controlar per part del propi 

municipi, malgrat la bona voluntat. Per tant, no és lògic dir que amb poc temps no 

s’aconsegueixen resultats, perquè són polítiques lentes que requereixen esforç 

continuat. I en la mesura en què es redueixen, es poden deteriorar o podem tornar 

enrere.  

 

 

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

Catalunya, aclareix que el que ell ha dit és que el que es desprenia del discurs de la 

Sra. Calvo i del Sr. Safont-Tria, i es pot equivocar, era això.  

No he volgut entrar en el tema de l’escola, però el problema és que no hi ha diners. 

Vostè sap que hi ha determinades escoles que reben, perquè ha de ser així i és just, 

molts diners. Per tant, repeteixo que hi ha 15.000 mataronins nadius o no nadius que 

estan a l’atur. Cal ser molt rigorosos.    
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

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

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap. 

 

 

20 -  MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent 
 
 
“Antecedents 
 
En sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 2012, el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró va acordar aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró i la relació 
de llocs de treball que se’n derivaven de la seva aprovació.  
 
Actualment, es proposa una modificació que afecta la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Mataró aprovada per l’any 2012 que, per raons organitzatives, és 
convenient dur a terme, segons es justifica en l’informe tècnic emès pel Servei de 
Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
Mataró, que obra a l’expedient.  
 
La modificació que es proposa es refereix a les característiques de provisió del lloc de 
treball de Cap de Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, en el sentit de 
que puguin accedir-hi funcionaris de carrera de l’Escala d’Administració Especial, amb 
plaça del grup A1 i grup A2 amb llicenciatura, diplomatura, enginyeria o enginyeria 
tècnica en l’àmbit de Ciències i Tecnologia.  



 93

 
 
Fonaments de Dret 
 
Les qüestions referents a la relació de llocs de treball i la seva modificació es regulen, 
entre d’altres, a l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya i en els articles 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 preveient-se el mateix 
tràmit per la seva aprovació i per les seves modificacions .  
 
La relació de llocs de treball s’ha d’elaborar i, en el seu cas, modificar, ajustant-se a 
criteris de racionalitat, economia i eficàcia.  
 
Respecte a l’òrgan competent, d’acord amb l’article 32, apartat 1, del Decret 214/1990, 
de 30 de juliol, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per efectuar l’aprovació de 
la relació de llocs de treball i de totes les seves modificacions.  
 
Igualment, estableix l’esmentat article 32, en el seu apartat 2, que les relacions de llocs 
de treball són públiques i poden ser consultades en períodes d’exposició pública del 
pressupost anual o de les seves modificacions.  
 
Per altra banda, l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (EBEP), regula les matèries que són objecte de negociació, d’entre 
les que s’inclou, en la seva lletra c) “Las normas que fijen los criterios generales en 
materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de 
trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos”.  
 
L’esmentada modificació de la relació de llocs de treball proposada ha estat 
negociada i acordada amb la part social en les sessions de la Mesa Negociadora 
Conjunta dels dies 7, 18 i 22 de juny de 2012.  
 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Modificar la relació de llocs de treball  de l’Ajuntament de Mataró aprovada 
pel Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 2012, respecte a les 
característiques de provisió de lloc de treball de Cap de Servei de Sistemes 
d’Informació i Telecomunicacions, en el sentit següent:  
 

CAP DE SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS 

Perfil professional: Titulació corresponent llicenciatura, diplomatura, enginyeria o enginyeria 
tècnica de l’àmbit de Ciències i Tecnologia. 

Forma de provisió: Lliure designació entre personal funcionari de carrera que ocupin plaça 
de grup A1 o A2, de l’Escala d’Administració Especial. 

Retribució: SB: A1/A2; CD: 28/26; CE: XXXIV 
 
 
Segon.- Publicar aquesta modificació al BOP i al DOGC.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre del 

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

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.   

Abstencions: Cap. 

 

 

 

Servei de Sistemes d’Informació i de Telecomunicacions 

 

21  - ACTUALITZACIÓ DE FITXERS DECLARATS A 

L'AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES.  
 

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

presenta la proposta següent 

“L’any 1992 es va aprovar la Llei de Orgànica de Tractament de Dades Personals 
(LORTAD), 5/1992 de 29 d’octubre, la qual  regulava el tractament automatitzat de les 
dades de caràcter personal i obligava a registrar els arxius que continguessin dades 
personals. 
 
En compliment de l’esmentada normativa de protecció de dades personals, 
l’Ajuntament de Mataró va aprovar per Decret de 9 de gener de 1995, publicat al BOP 
número 47 de 24 de febrer de 1995, la relació de fitxers de dades personals de 
l’Ajuntament de Mataró.   
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L’any 1999 es va aprovar la Llei de Orgànica de Protecció de Dades Personals 
(LOPD), 15/1999 de 13 de desembre que regula el tractament de les dades de 
caràcter personal i que deroga l’antiga LORTAD. 

Per acomplir amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de caràcter personal, l’ any 2005, es va contractar l’empresa STE 
Consulting  per fer la primera auditoria i identificar i registrar els arxius de dades 
personals de l’Ajuntament, actualitzant els registres que hi havia a l’Agència de 
Protecció de dades i per dur a terme les accions encaminades a l’acompliment de tot 
allò establert a la Llei.  

Degut a la pròpia activitat de l’Ajuntament han aparegut nous arxius, se n’han suprimit 
i s’han  produït canvis en els arxius de dades personals per la qual cosa s’ha preparat 
l’actualització del contingut dels fitxers de dades personals que actualment té 
declarats l’Ajuntament davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

És per això, que es proposa al ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació, els 
següents ACORDS:  

Primer.- APROVAR l’actualització dels fitxers que actualment té declarats 
l’Ajuntament a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per reflectir els fitxers que 
s’utilitzen actualment. Aquests fitxers són els que consten a l’annex que 
s’acompanya. 

Segon.- PUBLICAR aquest acord, junt amb l’annex que l’acompanya, al Butlletí 
Oficial de la Província (BOP).  

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, als 
efectes pertinents.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei de Benestar Social 

 

22  - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL 
 

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

Salut i Consum, presenta la proposta següent: 
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“Relació de fets 
 
1.- Entre les competències municipals hi ha, en l’àmbit de la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social, la gestió i finançament de les prestacions d’urgència social, amb la 
finalitat d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de 
subsistència. 
 
2.- Amb l’objectiu de regular les prestacions que atenen les necessitats socials i el 
seu procediment de concessió, s’ha redactat un reglament municipal de prestacions 
econòmiques d’urgència social. 
 
3.- En data  17 de juliol de 2012, s’ha aprovat l’avantprojecte d’aquest reglament, i 
s’ha acomplert el tràmit reglamentari prescrit a l’article 73.10 del Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró adopti la resolució següent: 
 
1.- Aprovar inicialment el Reglament municipal de prestacions econòmiques 
d’urgència social, amb l’objectiu de regular les prestacions que atenen les necessitats 
socials i el procediment de la seva concessió. 
 
2.- Sotmetre aquest reglament a informació pública per un període de trenta dies, 
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes que les persones 
interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  formular al·legacions i/o suggeriments. 
En cas de no haver-hi  cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord 
inicial esdevindrà definitiu. L'expedient es podrà consultar en el servei de Benestar 
Social, av. Puig i Cadafalch, 101, de dilluns a divendres de 9  a 14 hores.” 
 

 

 

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

Popular, creu que s’ha avançat, perquè el fet de tenir un reglament que determini 

aquestes prestacions econòmiques posa ordre i, sobretot, llum i transparència. Això 

és important perquè alguns grups municipals de la casa han utilitzat el tema dels ajuts 

amb interessos electoralistes en campanya, com el tema del “xec Mohammed” o 

altres eslògans infundats i falsos. Em sembla que reglaments com aquest han de 

servir per determinar exactament qui ha de rebre aquests ajuts i el procediment per a 

la seva concessió.  

Ara estem en aprovació inicial i nosaltres ens volem donar més temps per acabar de 

decidir el nostre vot, perquè hi ha temes concrets que ens agradaria estudiar més en 
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profunditat. Un d’ells és el fet que lamentablement cada dia són més les famílies que 

necessiten ajuts en qüestions tan bàsiques com l’alimentació, especialment els 

infants. El que em preocupa més és el finançament, és a dir, si al final hi haurà 

recursos per tirar endavant tot això que està plasmat en aquest reglament. 

Crec que el reglament determina que el finançament ve condicionat per l’aprovació 

del programa i les subvencions. Potser hauríem de ser més agosarats i garantir, 

d’una manera molt més explícita, aquests ajuts de primera necessitat i evitar així 

l’exclusió social i les seves repercussions a Mataró. Per tant, ara ens hi abstindrem 

amb la voluntat de potser millorar alguns aspectes.  

També se’m fa molt difícil de vegades posar un topall per establir fins on es reben 

ajuts. El reglament clarament estipula, en funció de la situació econòmica familiar, qui 

pot i qui no pot rebre els ajuts, cosa que és com ha de ser. També veiem bé qui hi 

hagi un diagnòstic social, perquè de vegades hi ha famílies desestructurades que 

encara necessiten amb més urgència aquests ajuts.  

   

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, considera que el reglament és important i per 

això recorda que el van votar favorablement quan es va fer la proposta, sobretot 

perquè pot concretar molt més totes aquelles coses que moltes vegades ja s’estan 

fent. El que farem és fer més visible aquesta feina d’ajuda: qui s’ajuda, per quines 

raons, etc. Entenem, per tant, que el reglament és bo, però voldrem fer-hi aportacions 

que de vegades no hem pogut fer a la comissió de Benestar Social, per qüestió 

d’horari, ja que és a mig matí. El nostre posicionament és que de moment ens hi 

abstindrem per fer-hi les aportacions necessàries un cop revisat el reglament.  

 

 

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

reconeix al Sr. Safont-Tria que alguna vegada han tingut alguna denúncia 

corresponent a aquesta propaganda que van fer en la campanya electoral i a la qual 

el portaveu de la CUP ha fet esment. Són denúncies, però, que mai no han 

progressat i jo el convido a anar a la comissaria demà, si vol, i ens denunciï. El fet 

que vostè pensi que el que dèiem és mentida demostra que no en sap res.  
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Nosaltres pensem que està molt bé que hi hagi un reglament d’aquest tipus, ja que 

s’estipularan les condicions per poder accedir o no als ajuts. Ara simplement esperem 

que, una vegada passi a exposició pública, el període d’al·legacions i l’aprovació 

definitiva, es compleixi. 

Finalment, vull agrair que s’hagi afegit una de les nostres esmenes en què 

demanàvem que s’hagi de tramitar el certificat del registre de la propietat de béns 

immobles de dins i fora del territori.  

El nostre grup s’hi abstindrà per tractar-se encara d’una aprovació inicial.  

 
 

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

Catalunya, creu recordar que aquesta moció es va aprovar per unanimitat. A mi 

m’agradaria fer una mica d’autocrítica de mi mateix: crec que un dels objectius que 

ens havíem marcat en el moment de presentar aquesta moció era precisament que 

aquest tipus d’ajuts fossin més transparents, precisament per estalviar-nos això que 

ha sortit aquí ara. Crec que començant per nosaltres mateixos, no hem sigut prou  

intel·ligents o no ho hem sabut fer prou bé, perquè nosaltres creiem que hauríem de 

fer un pas més enllà en termes de transparència i deixar-ho més explícit. Tractant-se 

d’una aprovació inicial i per introduir algun tipus d’esmena per millorar el text i la 

transparència, ens hi abstindrem amb tota la intenció i voluntat de millorar i enriquir el 

text per votar-lo favorablement en l’aprovació definitiva.   

 
 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, manifesta 

que aquesta proposta de reglament comporta un pas ferm en la visualització i 

transparència dels requisits i circuits necessaris per poder accedir a una ajuda social. 

De fet, significa que tothom podrà conèixer, llegir i contrastar el com i el què de les 

ajudes d’emergència social que aquest Ajuntament ja atorgava els darrers anys, 

deixant clar que les ajudes no són discrecionals ni partidistes, sinó que van 

destinades a totes aquelles persones, nuclis familiars o unitats de convivència que 

viuen a Mataró en situació de vulnerabilitat social. Aquest reglament està treballat per 

tots els grups municipals i durant el debat s’hi han sumat petites esmenes que l’han 

millorat. Per això i pel que representa des del punt de vista de transparència 

normativa, el nostre grup hi donarà suport.   
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El senyor Joan Mora, alcalde president, agraeix la feina feta a tots els tècnics de la 

casa, a la regidora i a tots els grups municipals. És un reglament molt important 

perquè molt probablement sigui la millor eina antirumors que tindrem a partir de la 

seva aprovació.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 11,  corresponent als membres del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

  

 

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

Institut Municipal de Promoció Econòmica 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 23 i 24 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

23 -  DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 4723/2012 DE 17 DE 

JULIOL, D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LA DIRECTORA 

DE L’IMPEM. 
 

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

compte del següent Decret: 
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“Per Decret d’Alcaldia núm. 4723/2012, de 17 de juliol es va resoldre acceptar la 
renúncia presentada per la senyora Carme Martí Julià com a Directora de l’Institut 
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (Impem). Igualment disposava donar 
compte del mateix en la propera sessió plenària que es celebrés. 
 
En vista de tot l’exposat, el Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, que 
signa, PROPOSA al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
 

ÚNIC: Donar compte del decret d’Alcaldia 4723/2012, de 17 de juliol, que en la seva part 

dispositiva resolia el següent: 

 

“L’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el 25 de juliol de 2011 va acordar 

nomenar a la senyora Carme Martí i Julià com a Directora de l’Institut Municipal de 

Promoció Econòmica de Mataró. 

 

La Sr. Carme Martí ha presentat en data 12 de juliol de 2012, amb número de registre general 

d’entrades de l’Ajuntament 021797-1, un escrit comunicant la seva dimissió com a Directora 

de l’Impem. 

 

L’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, estableix que el cessament o la separació del personal 

eventual és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del madat corporatiu. Aquesta 

atribució s’ha de fer mitjançant decret d’alcalde o president de l’entitat, del qual s’ha de 

donar compte al ple o òrgan màxim de l’entitat local, o per acord d’aquests dos últims òrgans 

en els supòsits en què els correspongui el nomenament.  

 

L’article 14 dels estatuts de l’Institut Municipal de Promoció Econòmcia estableix que la 

direcció de l’Impem sera nomenada pel Ple de l’Ajuntament, a proposta de la presidència 

d’aquest organisme. 

 

En virtut de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de 

règim local RESOLC: 

 

Primer.- Acceptar la renúncia presentada per la senyora Carme Martí i Julià al nomenament 

com  a Directora de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, amb efectes 18 

de juliol de 2012. 

 

Segon.- Aplicar aquesta resolució a les partides 92051 13100 i 92051 16000. 

 

Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i comunicar-ne el contingut al 

Comité d’Empresa i donar-ne compte al Ple en la propera sessió que es realitzi,  així com en 

el proper Consell Plenari de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica.”  
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24  - DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT 

DE L’IMPEM NÚM. 306/2012 DE 28 D’AGOST, DE 

NOMENAMENT DIRECTORA DE L’IMPEM. 
 

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

compte del següent Decret: 

 
“Per Decret núm. 4916/2012, de 24 de juliol, es va declarar la senyora Mireia Ràfols 
Tomàs en comissió de serveis a l’Institut Municipal de Promoció Econòmica a partir 
del 19 de juliol de 2012. 
 
Vist l’informe del Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació de data 
17.07.2012 mitjançant el qual s’informe sobre la necessitat de comptar amb els 
serveis de la senyora Mireia Ràfols Tomàs, funcionària de carrera de l’Ajuntament de 
Mataró amb categoria de Tècnica d’Administració General, declarant-la en comissió 
de serveis al lloc de treball de directora de l’Impem, en el marc del procés d’integració 
a l’Ajuntament del personal dels seus organismes autònoms i que tindrà com a 
conseqüència la dissolució dels mateixos. 
 
En virtut del decret d’alcaldia núm. 4282/2011, de 14 de juny, de delegacions de 
competències,  RESOLC: 
 
Primer.- Adscriure a la Sra. Mireia Ràfols Tomàs, al lloc de treball de Direcció de 
l’Impem, amb efectes 19 de juliol de 2012. 
 
Segon.- Atenent a la temporalitat de la comissió de serveis, així com als criteris 
d’estalvi pressupostari, la senyora Ràfols percebrà la totalitat de les seves 
retribucions amb càrrec a l’Ajuntament, per import de 4.633,05 euros bruts mensuals, 
d’acord amb l’establert per al lloc de treball de direcció de l’Impem. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret en el proper Consell Plenari de l’Institut 
Municipal de Promoció Econòmica. “ 
 

 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, agraeix personalment la feina feta per la Sra. 

Carme Martí, que ha portat a terme durant aquest any. Gràcies també a la Sra. Mireia 

Ràfols, perquè estava assignada directament a projectes d’alcaldia, tots ells 

relacionats amb promoció econòmica. Penso que és un relleu important dins la casa i 

des d’aquí li desitjo molts èxits.  
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 25 i 26 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

 
25 -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOM  ÀMBIT “RIERA DE 

CIRERA-ROCAFONDA”. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió de 12 de gener de 2012, va aprovar 
inicialment la segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 
1996, àmbit discontinu”Riera de Cirera-Rocafonda” (MPG 48 ANNEX II). 
Així mateix s’acordà assignar a la societat municipal PUMSA, en qualitat d’entitat 
urbanística especial, el patrimoni municipal del sòl procedent de la cessió obligatòria i 
gratuïta de l’execució d’aquest sector per a la seva recepció de la Junta de 
Compensació directament, a través del projecte de reparcel·lació o instrument jurídic 
equivalent. 
 
Notificat l’acord als interessats i sotmès el projecte a informació pública, resulta que: 
 
- S’ha continuat explicant  el document i debatent els treballs de la modificació 
puntual amb els propietaris i les associacions de veïns interessades,  que en 
diferents ocasions s’han dirigit a l’Ajuntament per rebre mes informació del 
desenvolupament de l’ordenació i intercanviar opinions dels objectius del pla. 
 
- S’han presentat un total de 3 al·legacions per part de: 
 
Potenciano Ahijado Arenas, President de l’Associació de Veïns de Cirera 
Jordi Baldevey i Emilio, en representació de Forners de Mataró SA. 
Asociación de Vecinos Camí de la Serra de Mataró. 
 
El resum del contingut de les al·legacions i la resposta individualitzada a les mateixes 
s’incorpora a l’expedient administratiu  i com annex a la present proposta formant 
part de la mateixa a tots els efectes amb el títol “4. INFORME RESPOSTA A LES 
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AL.LEGACIONS PRESENTADES”. Així mateix l’informe s’inclou en el document 
tècnic de la modificació del Pla general. 
 
A la vista de les al·legacions presentades i la seva estimació en part, el document de 
modificació del Pla General ha estat objecte d’alguns petits canvis, relatius al Pla 
d’Etapes, adaptació de l’àmbit d’urbanització per tal que es reflecteixi l’abast de les 
obres imputables  al sector i referències a la modificació de la volumetria de l’edifici 
terciari, situat a la Rda. dels Països Catalans a regular directament en el document 
del planejament derivat (PMU Riera de Cirera-Rocafonda) que es tramita 
simultàniament. Aquestes modificacions no tenen caràcter substancial d’acord amb 
els criteris establerts en l’article 8 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. El document també ha incorporat algunes reflexions en la proposta 
d’ordenació de volums, que el Pla de Millora Urbana haurà de desenvolupar. A més a 
més, el document que s’ha d’aprovar provisionalment, canvia la seva estructura, per 
tal d’aconseguir una presentació mes directa, exhaustiva i detallada dels motius de la 
modificació que ajuden a fer-lo mes comprensible i entenedor; en cap cas, per 
descomptat,  son canvis substancials. 
 
Tal com ja es va fer constar en l’acord d’aprovació inicial, aquesta modificació del Pla 
General, compren els següents aspectes: 
 

- Replantejar un reajust econòmic per mantenir la viabilitat econòmica dels 
sectors dins del context actual del mercat. Això implica justificar-ho en el 
Estudi Econòmic i Financer per la transformació del sector, tant pels canvis en 
els continguts  com també per l’actualització de xifres al mercat actual. 

 
- Actualitzar el Pla d’etapes per l’execució del sector, adaptant la velocitat a uns 

terminis viables a la realitat del moment, amb el compromís del seu 
compliment. 

 
- Establir un nou àmbit d’urbanització del sector  que reflecteixi l’abast de les 

obres  imputables al sector, desenvolupades en un únic  projecte 
d’urbanització  redactat i executat per la iniciativa privada. 

 
- Modificar les determinacions normatives  relatives a les condicions de gestió 

del sector, pel desenvolupament del Pla de millora urbana. 
 
Aquest canvis  es realitzen amb els mateixos objectius de ciutat, pels quals es va 
redactar la primera modificació del Pla General (AD 6/7/2007) en aquest àmbit; es a 
dir  amb el manteniment d’estàndards de sòl, idèntics paràmetres  urbanístics i 
aplicació del mateixos criteris per la urbanització. 
 
Es manté la forma de gestió del sector establerta originàriament, es a dir el sistema 
de reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vistos els informes jurídics  de 22/12/2011 i 
22/8/2012 i el que disposa l’art. 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 
Decret Legislatiu 1/2012 de 3 d’agost,  en relació amb l’article 107 i 118 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305 de 18 de juliol de 2006, 
PROPOSO al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents  ACORDS: 
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PRIMER: 
Aprovar provisionalment la segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal 1996 àmbit discontinu “Riera de Cirera-Rocafonda” (MPG 48 ANNEX II). 
 
SEGON: 
Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, segons 
el contingut del document “4.INFORME RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES” que s’adjunta a la present proposta, formant part de la mateixa a 
tots els efectes. 
 
TERCER: 
Trametre la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, per la seva aprovació definitiva: tres  exemplars del 
document tècnic, fotocopia de l’expedient administratiu i un document tècnic en 
suport informàtic. 
 
QUART: 
Notificar els presents acords als propietaris i promotors del sector, a tots aquells 
interessats que resultin de l’expedient i als serveis municipals, que pertoqui en funció 
de les seves competències , donant trasllat a qui correspongui, de l’informe que dona 
resposta a les al·legacions.” 
 

 

 

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

Popular, manifesta que aquí es parla de l’àmbit Riera de Cirera-Rocafonda i, en 

realitat, hauríem de parlar de l’àmbit propietat Sr. Sans.  

Ens vam manifestar contraris a aquesta modificació de Pla General i al nou PMU, 

perquè considerem que Mataró no necessita construir més pisos. Mataró necessita 

habitatges, sí, però això passa per remodelar certs barris i habitatges i per noves 

polítiques d’habitatge i de lloguer.  

En aquest cas, estem cometent dos errors: en primer lloc, ampliar i continuar 

massificant els nostres barris, fent nous pisos que ara mateix no necessitem, i, en 

segon lloc, estem fent malbé amb pisos l’última gran pastilla que ens queda dins la 

ciutat, en un lloc estratègic a tocar de l’autopista, que podríem destinar en un futur a 

necessitats ja sigui de transport, econòmiques o de progrés. 

El nostre amic Agàpit sovint ens explica aquesta correlació del diner que hi ha hagut 

a la ciutat de Mataró. Aquella riquesa generada per la pagesia ja fa molts anys es va 

invertir en la indústria del tèxtil, la qual cosa ens ha donat riquesa, un model de ciutat 

i identitat. Doncs bé, la riquesa que ha generat la indústria del tèxtil s’ha invertit en la 
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construcció, la qual cosa ens ha comportat una ciutat desindustrialitzada i amb els 

índexs d’atur més elevats de Catalunya. Per tant, la meva pregunta és: cal continuar 

amb aquest model de ciutat? Construint pisos? La nostra resposta és que no i crec 

que bona part de la ciutat tampoc no ho entén. És clar que necessitem escoles, el 

Marta Mata per exemple, però d’una o altra manera la Generalitat és qui hauria de 

garantir els recursos suficients per donar cobertura a les necessitats educatives de la 

nostra ciutat.  

Per tot plegat, el nostre vot novament serà contrari.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que el 12 de gener el seu grup ja es va 

expressar de manera contundent contràriament a la modificació. Entenem que res no 

ha canviat des de llavors i que aquest no és el moment de plantejar sostres 

edificables d’aquestes dimensions i característiques, per tant, ens sembla que 

hauríem d’haver filat més prim. 

Pel que fa a les al·legacions a les quals ha fet esment la Sra. Rodríguez, celebro que 

als veïns de l’Associació de Veïns del Camí de la Serra, entre d’altres, se’ls hagi 

tingut en compte l’eliminació d’una de les possibles plantes edificables, però 

m’estranya molt que, des que es va iniciar el procés, a l’Associació de Veïns de 

Cirera vostès no els hagin acceptat, segons tinc entès, cap de les al·legacions que 

han fet, tenint en compte, a més a més, que vostè, Sra. Rodríguez, a l’acta del 12 de 

gener, deia literalment: “Entenem que aprovar un document no vol dir que no s’escolti 

els veïns. Escoltarem els veïns però sent possibilistes”. Crec que en el cas de 

l’Associació de Veïns de Cirera, vostès han estat més aviat autistes. Un 

menysteniment que ha tingut un clímax recent al pregó de les festes de Cirera, on 

cap membre del Govern hi va assistir i ni tan sols es va disculpar. Crec que hauria 

estat adient, perquè moltes de les seves al·legacions són plausibles, que el Govern 

hagués fet cas a algunes de les seves recomanacions.  

Per aquests motius votarem negativament als dos punts.  
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, aclareix algunes qüestions al Sr. Martínez: 

Aquest document no ha modificat ni un metre quadrat del que vostès van aprovar el 

2007 amb el Tripartit en aquest Ajuntament, per tant, no entenc aquestes 

al·legacions. L’únic que s’ha modificat són alguns paràmetres per ajustar-nos a una 

realitat d’etapes, com ja vaig explicar al gener, i definir amb exactitud les càrregues 

del sector. És a dir, tots els arguments que vostè ha esmentat sobre l’edificabilitat són 

els mateixos que es van presentar el 2007 i que vostès van aprovar amb el seu partit 

al govern.  

Pel que fa a Cirera, totes les al·legacions que aquest cop no hem pogut estimar són 

les mateixes al·legacions que al 2007 no es van poder estimar. No s’ha canviat res. 

Per tant, entenc que si vostès el 2007 entenien que això no era possible, doncs ara, 

amb les dificultats econòmiques actuals, encara tenim menys marge. 

No és veritat que això sigui d’un únic propietari, perquè n’hi ha més.  

Lamentablement no tenim diners per fer una expropiació global de tot. La llei, per fer 

aquestes cessions per a les escoles, etc., estableix uns estàndards de cessions 

superiors als mínims, la qual cosa estava ja marcat el 2007, i ho considero molt 

raonable. Per tant, potser hi ha coses que no podem fer. 

Efectivament no s’ha de basar l’economia en la construcció, però això no vol dir que 

no hi hagi sectors que estan obsolets amb fàbriques enderrocades que s’han de 

netejar i fer-hi les escoles previstes. Necessitem aquest impuls perquè hi hagi gent 

que hi vagi a treballar.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix al Sr. Martínez que no hi va haver 

cap membre del Govern a la inauguració de les festes de Cirera per culpa d’un 

lamentable i intolerable error de descoordinació. Jo en vaig ser conscient el dilluns a 

la reunió de govern, tot i que vaig ser informat per les xarxes socials, i no em podia 

creure que ens hagués passat una cosa d’aquesta magnitud. Vostès saben que 

aquest Govern és molt respectuós i procura estar al costat de tots els veïns de la 

ciutat. El dilluns me’n vaig assabentar, vaig trucar al president de l’Associació de 

Veïns, tot i que no hi vam poder contactar, i li vam fer arribar un escrit de l’Alcalde 

expressant i lamentant la situació. 
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Ara bé, intentar barrejar que aquest Govern no es presenta a la inauguració d’unes 

festes de barri, dient que està molest amb l’Associació de Cirera perquè no els hem 

estimat unes al·legacions, és un despropòsit.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

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

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  

 

 

26 -  APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PMU “RIERA DE 

CIRERA-ROCAFONDA” 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“La Junta de Govern Local, en la sessió de 12 de març de 2012, va acordar aprovar 
inicialment  (segona aprovació inicial) el Pla de millora urbana del Sector Riera de 
Cirera/Rocafonda, d’iniciativa privada, promogut per les societats propietàries d’una 
part majoritària del sòl del sector, VOLUMÈTRIC PROMOTORA CONSTRUCTORA 
S.L.U. i RODESAN S.A, ambdues representades per Jordi Sans i Domènech i 
redactat per l’equip d’arquitectes Adema-Canela-Comella arquitectes associats i 
Ruisánchez arquitectes. Aquesta aprovació inicial es va fer amb el benentès que la 
tramitació del Pla de millora urbana queda supeditada a la tramitació i aprovació de la 
segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 1996 àmbit 
discontinu “Riera de Cirera – Rocafonda”- i que, abans de l’aprovació provisional, 
s’hauria d’incorporar al document, amb ordenació detallada, la solució de la restitució 
del parc Can Soleret i la connexió actual a peu, entre el parc i el barri del Camí de la 
Serra, així com les esmenes que en puguin resultar de la informació pública del 
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document i informes emesos per organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
Notificat l’acord als interessats i sotmès el projecte a  informació pública, resulta que: 
 
• Es van demanar informes al Departament de Cultura –Serveis Territorials de 
Barcelona, al Departament de Territori i Sostenibilitat –ACA-, a la Direcció General de 
Protecció Civil –Subdirecció de Programes en Prevenció Civil-Gestió de Risc i 
planificació, a l’Institut Municipal d’Acció Cultural –Arqueòleg municipal- i al Servei 
Municipal de Mobilitat. 
 
• Fins a data d’avui, s’han rebut els informes següents:  
 
Del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament: manifesta estar d’acord amb les  
consideracions i propostes fetes en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del 
Pla de Millora Urbana Riera de Cirera-Rocafonda. 
 
De l’Institut Municipal d’Acció  Cultural –arqueòleg municipal-: Manifesta la 
conveniència de descatalogar la parcel·la inclosa en l’àmbit de protecció 
arqueològica assenyalat amb la lletra G del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic 
de Mataró (volum 1, fitxa 37 – vestigis romans), inclosa en l’àmbit del PMU en tràmit 
(en concret situada a la Riera de Cirera, entre la Ronda de Cirera i Ronda de 
Frederic Mistral), tota vegada que en treballs arqueològics realitzats en aquesta 
parcel·la els dies 22 a 24 de març de 2010, dirigida per l’arqueòleg Daniel Gutièrrez i 
promoguda per VOLUMETRIC SLU, van abocar resultats negatius, ja que no es van 
trobar cap resta d’un jaciment arqueològic en aquet indret. 
 
Dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura: informa 
favorablement fent el recordatori següent: “Tal com estableix la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural català i el Decret 78/2002, del Reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya, si es descobreixen restes 
arqueològiques  en el transcurs de les obres que derivin del PMU del Sector de Riera 
de Cirera/Rocafonda de Mataró, s’hauran d’aturar els treballs i comunicar-ho al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal que s’adoptin les 
mesures de documentació o protecció que siguin procedents”. 
 
De l’Agencia Catalana de l’Aigua: fa recomanacions que es tindran en compte en el 
projecte d’urbanització.  
 
• Durant el període d’Informació pública, s’han presentat les al·legacions 
següents: 
 
� Josep Maria Llibre Thomas 
� Brenech 1968 SL 
� Domingo Ginestà Anglada 
� Forners de Mataró, SA. 
� Associació de Veïns Camí de la Serra 
� Associació de veïns de Cirera 
� Jordi Sans Domenech en representació de Volumetric Promotora 
Constructora SLU  i Rodesana SA (manifestacions).  
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El resum del contingut de les al·legacions i la resposta individualitzada a les 
mateixes, s’incorpora a l’expedient administratiu i com annex a la present proposta, 
formant part de la mateixa a tots els efectes, amb el títol INFORME TÈCNIC DE 
RESPOSTA A LES AL.LEGACIONS PRESENTADES AL PLA DE MILLORA 
CIRERA-ROCAFONDA. 
 
L’arquitecta municipal encarregada d’aquest planejament, ha emès informe respecte 
al document del Pla de Millora presentat, manifestant que el projecte  ha incorporat 
les esmenes previstes en l’aprovació inicial, així com modificacions derivades de 
l’estimació d’algunes de les al·legacions presentades. Indica així mateix l’informe, 
que el document és complet, els textos de la Memòria son coherents i explícits amb 
les propostes i la informació gràfica correctament detallada. 
 
Els canvis introduïts en el document aprovat inicialment, son els següents: 
 
Relatiu a les al·legacions de la segona aprovació inicial 
Respecte a l’al·legació presentada pels veïns del Camí de la Serra, fent referència al 
impacte del edifici terciari previst en el talús de la zona verda de Can Soleret a  la 
Ronda, el Pla de millora urbana, ha modificat l’ordenació proposada en l’illa 5, reduint 
una planta de l’edifici terciari i proposant un volum integrat en el parc, minimitzant el 
impacte. L’alçada reguladora del edifici és 8 metres. 
L’itinerari per a vianants del parc permetrà accedir a la terrassa del nou edifici o 
continuar fins arribar al carrer. 
 
Respecte als informes de l’Administració de la Generalitat. 
Aran de la primera aprovació inicial del document, es van incorporar les prescripcions 
dels informes de l’Administració de la Generalitat, concretament de la Direcció 
general de Comerç, d’Habitatge i de Mobilitat 
 
En aquesta fase de la segona aprovació inicial, s’ha completat amb els informes que 
són favorables de l’Agencia Catalana de l’Aigua i de la Direcció General de Cultura. 
 
Respecte als suggeriments dels tècnics de la Direcció General d’Urbanisme 
S’han introduït els següents aclariments: 
 
•••• Ajustar el sostre del Pla de millora urbana al sostre de 77.000 m2 de sostre de la 
Modificació del Pla general, al marge dels reajustos de superfície de l’àmbit que es 
poguessin produir degut a nou aixecament topogràfic. 
 
•••• Esmena a l’article 6 de la normativa, aclarint que els accessos al sòl privat a 
través de Sistemes d’espais lliures, únicament poden ser per pas de vianants. 
 
•••• Aclarir que els blocs de les illes 2 i 3, són dobles blocs separats per patis que no 
computen edificabilitat; aquests patis únicament podran estar ocupats pels nuclis de 
comunicació vertical.  
 
•••• Densitat màxima de 600 habitatges amb la ràtio de superfície d’habitatge definida 
en la Modificació del Pla general:  
HLL 85 m2; HPO 75 m2; HCON 80 m2 
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•••• Revisar la valoració o coeficient d’estat de conservació d’una de les edificacions 
industrials, pel qual s’ha corregit lleugerament l’estat de conservació de l’edifici. 
 
Segons els criteris establerts en l’article 8 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, els canvis introduïts en el document tècnic del Pla de millora, no son 
canvis substancials.  
 
Tal com ja es va fer constar en l’acord d’aprovació inicial (segona aprovació inicial) 
de 12/3/2012, les modificacions que conté el nou document de PMU respecte 
l’anterior aprovat inicialment el 4 d’abril de 2011, son les correlatives a les de la 
modificació del Pla general que s’està tramitant simultàniament, és a dir, temes de 
gestió i  de viabilitat econòmica del sector, com ara l’estudi econòmic i alguns 
condicionants de l’execució. Es mantenen els paràmetres urbanístics del Pla de 
millora anterior. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar,  vistos els informes jurídics de 1/3/2012 i 22/8/2012 
i de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 68 i concordants del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010), i la normativa de règim 
local, PROPOSO  al Ple Municipal l’adopció, si s’escau,  dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: 
Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana del Sector “Riera de Cirera-
Rocafonda”,  d’iniciativa privada, promogut per les societats propietàries d’una part 
majoritària del sòl del Sector, VOLUMÈTRIC PROMOTORA CONSTRUCTORA 
S.L.U. i RODESAN S.A, ambdues representades per Jordi Sans i Domènech, i 
redactat per l’equip d’arquitectes Adema-Canela-Comella arquitectes associats i 
Ruisánchez arquitectes. 
 
L’aprovació definitiva del Pla de Millora queda supeditada a la tramitació i aprovació 
de la segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 1996 àmbit 
discontinu “Riera de Cirera – Rocafonda. 
 
SEGON:  
Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, segons 
el contingut del document titulat INFORME TÈCNIC DE RESPOSTA A LES 
AL.LEGACIONS PRESENTADES AL PLA DE MILLORA CIRERA-ROCAFONDA, 
que s’adjunta a la present proposta, formant part de la mateixa a tots els efectes.  
 
TERCER: 
Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la  Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres 
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic. 
 
QUART: 
Notificar els presents acords als propietaris i promotors del sector, a tots aquells 
interessats que resultin de l’expedient i als serveis municipals que pertoqui en funció 
de les seves competències, donant trasllat a qui correspongui, de l’informe que dona 
resposta a les al·legacions. “ 



 111

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

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

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 

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

municipal de Plataforma per Catalunya. 

 
 
 

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

27  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA 

REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“En data 3 de maig de 2012, el Ple municipal va aprovar inicialment l’Ordenança 
reguladora del soroll i les vibracions i, per mitjà de l’anunci publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona en data  23 de maig de 2012, es va obrir un termini 
d’informació pública de 30 dies perquè es poguessin presentar reclamacions i 
suggeriments. 
 
Dintre d’aquest termini d’informació pública les següents persones van presentar els 
seus respectius escrits d’al·legacions: 
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- En data 30 de maig de 2012, el senyor Francesc Salmeron Batallé va 
demanar la comprovació i el compliment de la present Ordenança; que l’illa 
formada pels carrers Iluro, Torrijos, Unió i Ronda sigui requalificada com a 
zona de sensibilitat alta (A4); que es comprovi que les activitats que funcionen 
en aquesta zona tenen la corresponent llicència i compleixen les condicions 
establertes en aquesta. 

 
- En data 22 de juny de 2012, el senyor Lluís Camarasa Guasch, en 

representació del Gremi Provincial de Tallers de Reparació de Barcelona, va 
al·legar que la Diputació de Barcelona ha modificat l’article 13 de l’Ordenança 
tipus en el sentit de no exigir a les activitats (llevat de les de pública 
concurrència) treballar amb portes i finestres tancades; L’article 13 de 
l’Ordenança estableix unes obligacions que provoquen un greu perjudici 
econòmic; L’Ordenança fixa unes sancions superiors a les establertes per la 
Llei estatal reguladora del soroll. Per tot plegat, l’interessat sol·licita que 
aquest Ajuntament faci ús de la possibilitat de concedir subvencions per a 
promoure l’adaptació de les activitats, previstes a l’article 22 de la Llei 
16/2002, de protecció contra la contaminació acústica; que sigui eliminat el 
requisit de portar a terme l’activitat de taller amb portes i finestres tancades, 
així com de disposar dels elements de ventilació adients i amb les mesures 
esmorteïdores enumerades per la norma; que s’aclareixi que les mesures 
esmorteïdores pertinents a les activitats dels grups I, II i III no són exigibles de 
forma automàtica, sinó que seran obligades si es sobrepassen els valors 
establerts a l’ordenança; rebaixar els marges de les sancions a les aplicades 
per la Llei estatal del soroll. 

 
- En data 27 de juny de 2012, el senyor Xavier Brullet Coll ha presentat un 

escrit en el qual manifesta que no és necessari que les entitats de prevenció 
de la contaminació acústica (EPCA) siguin les úniques entitats privades 
habilitades per a realitzar mesuraments in situ per a comprovar les exigències 
d’aïllament acústic, ja que el Decret 176/2009 no ho demana, així com hi ha 
molts tècnics amb experiència reconeguda, però no acreditats com a EPCA 
que poden desenvolupar aquestes tasques. 

 
Pel que fa a les peticions formulades pel senyor Francesc Salmeron Batallé, cal 
respondre que la present Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions 
ha de ser aprovada definitivament per aquest òrgan plenari. A continuació haurà 
d’ésser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i entrarà en vigor una 
vegada hagin transcorregut els quinze dies establerts per l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Complerts els requisits 
esmentats, aquest Ajuntament, com no pot ser d’un altra manera, vetllarà pel 
compliment íntegre de la present Ordenança. En la mesura que aquesta petició no 
implica cap alteració del redactat de l’Ordenança, cal denegar-la. 
 
En relació amb la petició de requalificar l’illa esmentada com a zona de sensibilitat 
alta (A4), cal dir que la revisió de la zonificació acústica no és objecte de la present 
Ordenança, de manera que cal denegar la petició formulada per l’interessat, sens 
perjudici que es tingui present per a la propera revisió de la zonificació acústica de la 
ciutat. 
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En darrer terme, cal manifestar que la sol·licitud de comprovació de les activitats 
industrials de la zona esmentada per l’interessat tampoc és objecte del present 
expedient, per tant no pot ser atesa en el tràmit que ens trobem, de manera que 
també ha de ser desestimada. 
 
Pel que fa a les al·legacions formulades pel senyor Lluís Camarasa Guasch, és 
necessari manifestar que l’article 13 de l’Ordenança només exigeix el funcionament 
amb les portes i finestres tancades a les activitats dels grups I i III, dintre de les quals 
no es troben els tallers de reparació. Efectivament, l’annex 10 de l’Ordenança inclou 
els tallers de reparació de motos i cotxes al grup IV. Tal com disposa el ja esmentat 
article 13, a aquest tipus d’activitats no li és exigit que treballi amb les portes i les 
finestres tancades. 
 
En segon terme, respecte de la suposada càrrega econòmica injustificada per a les 
activitats, escau insistir que, sens perjudici de què en alguns casos aquestes mesures 
es consideren necessàries per a evitar la provocació de contaminació acústica, no 
són exigibles als tallers de reparació. L’article 13 de l’Ordenança tipus i el de 
l’Ordenança de Mataró no tenen el mateix abast, però encara que el tinguessin, 
l’Ajuntament no estaria obligat a reproduir el mateix contingut d’aquella. 
 
Pel que fa a les mesures esmorteïdores pertinents a les activitats dels grups I, II i III, 
efectivament no són exigibles de forma automàtica, sinó que seran necessàries si es 
detecta que l’activitat no s’ajusta als límits màxims establerts per la normativa 
aplicable.  
 
En relació amb la petició de fixar els marges de les sancions previstos per la Llei 
estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, cal advertir que tant aquesta norma, 
com la Llei catalana 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica contenen el seu propi règim sancionador. La Llei 37/2003 és una norma 
estatal bàsica, la qual han de desenvolupar les Comunitats Autònomes, però 
Catalunya ja havia aprovat la seva norma sobre contaminació acústica l’any 2002, la 
qual no preveu el mateix règim sancionador que la Llei estatal. Així, quant a les 
infraccions lleus, la Llei estatal preveu que siguin fins a 600 euros, mentre que la 
catalana fins a 900. Pel que fa a les greus, la Llei estatal preveu que siguin de 601 
fins a 12.000 euros, mentre que la catalana diu que seran de 901 fins a 12.000 euros. 
Atesa la naturalesa bàsica de la Llei estatal 37/2003, les normes autonòmiques han 
d’adaptar-s’hi, encara que haguessin estat aprovades abans de l’entrada en vigor 
d’aquella. D’acord amb aquest aspecte i el caràcter especialment garantista del dret 
sancionador, cal optar per la regulació  
menys perjudicial per a la ciutadania, de manera que escau estimar l’al·legació 
formulada i establir les quantitats de les sancions lleus i greus previstes per la llei 
bàsica estatal, de manera que les primeres seran fins a 600 euros, mentre que les 
segones seran de 601 a 12.000 euros. 
 
Quant a la petició de què aquest Ajuntament faci ús de la possibilitat de concedir 
subvencions, no pot ser atesa en el present expedient, ja que no és l’objecte 
d’aquest. Per tant, ha de ser desestimada, sens perjudici que sigui plantejada en 
l’expedient escaient. 
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Pel que fa a les al·legacions formulades pel senyor Xavier Brullet Coll, cal tenir 
present l’article 27.2 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, el qual estableix que l’actuació inspectora és exercida per 
personal acreditat al servei de l’Administració respectiva, que té la condició d’autoritat 
en l’exercici de les seves funcions. També pot ésser exercida per entitats de control 
autoritzades pel Departament de Medi Ambient, en les condicions i amb els requisits 
que s’estableixin per reglament. 
 
Aquestes entitats són especificades per l’article 4.1.e) del Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, el qual 
esmenta les Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA), concebudes 
com a entitats col·laboradores de l’Administració, que poden ser formades per un únic 
professional, amb capacitat per realitzar una sèrie programada d’actuacions per posar 
de manifest o comprovar l’aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. 
 
L’ordenament vigent atorga a les EPCA unes potestats públiques de control, tenint la 
condició d’autoritat en l’àmbit de la contaminació acústica. Tanmateix cal manifestar 
que l’exigència de l’EPCA només afecta l’aïllament acústic contra el soroll aeri i 
d’impacte de les activitats regulades a l’article 12. L’exigència de què les actuacions 
d’aïllament acústic siguin fetes per una EPCA està totalment justificada, ja que són 
dutes a terme per unes entitats acreditades per l’autoritat pública, les inspeccions de 
les quals gaudeixen de valor provatori. Conseqüentment, escau desestimar aquesta 
al·legació. 
 
Per tot plegat, escau estimar l’al·legació formulada pel senyor Lluís Camarasa 
Guasch, en representació del Gremi Provincial de Tallers de Reparació de Barcelona, 
relativa a les quantitats pecuniàries de les sancions lleus i greus i, per una altra 
banda, desestimar la resta de les al·legacions formulades durant el termini 
d’informació pública. 
 
Per una altra banda, d’acord amb l’informe jurídic de data 22 d’agost de 2012, cal 
adaptar el redactat de l’apartat C3) de la taula descriptiva de les zones de sensibilitat 
acústica i usos del sòl i els valors límits d’immissió en dB(A) continguda al punt 2 
(objectius de qualitat) de l’annex 1 (qualitat acústica del territori. Mapes de capacitat 
acústica) al recent Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial 
decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, quant a la zonificació acústica, els objectius de qualitat acústica 
i les emissions acústiques, el qual és una norma de rang superior. 
 
En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, vist el document de l’Ordenança reguladora del 

soroll i les vibracions, l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal; els articles 22, 49, 65 i 

70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; els articles 65 i 66 

del Decret 179/1995,  

de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 

l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Estimar l’al·legació formulada pel senyor Lluís Camarasa Guasch, en 
representació del Gremi Provincial de Tallers de Reparació de Barcelona, relativa a 
les quantitats pecuniàries de les  
sancions lleus i greus, així com introduir la modificació de l’apartat C3) de la taula 
descriptiva de les zones de sensibilitat acústica i usos del sòl i els valors límits 
d’immissió en dB(A) continguda al punt 2 de l’annex 1. 
 

Segon.- Desestimar la resta de les al·legacions formulades durant el termini 
d’informació pública. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
Quart.- Ordenar la publicació del text íntegre de la present Ordenança al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.” 
 

 
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. 

 
 
 
28  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 
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“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 3 de maig de 2012, va acordar aprovar 
inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de Llicències urbanístiques i obrir 
el termini d’informació publica pel termini de trenta dies.  
 
Fernando Valero Cano, Pere Roig i Casanovas,  i Joan-Fèlix Martínez Torrentó, 
arquitectes tècnic–enginyers d’edificació, han presentat al·legacions conjuntes i 
proposen: 
 
a) Obres en façanes posteriors façanes posterior no protegides pel Pla especial del 

patrimoni arquitectònic:  que passin a comunicació prèvia enlloc de ser actuacions 
excloses d’intervenció municipal.  

 
b) Obres de substitució o reparació generalitzada de teles asfàltiques, canvis 

d’enrajolat:  quan tinguin afectació estructural que passin a estar subjectes a 
llicència d’obra menor amb aportació de projecte tècnic enlloc de ser actuacions 
excloses d’intervenció municipal.  

 
c) Obres de reparació puntual de façanes que afectin a veïns, via pública i/o 

propietaris de la pròpia finca, i comporti muntatge de qualsevol tipus de bastida:  
cal que intervingui un tècnic competent. Obres en façanes que no tinguin 
afectació estructural:  que passin totes a comunicació prèvia enlloc d’estar 
subjectes a llicència, a fi de simplificar tràmits.  

 
d) Obres de reforma amb modificació de la distribució dels espais:  cal supervisió 

tècnica i aportació de projecte tècnic competent i diferenciar si hi ha: 
 

- Enderroc d’envans sense afectació estructural:  comunicació prèvia.  
- Enderroc d’envans amb afectació estructural:  llicència d’obra menor 

 
e) Ocupacions de via pública amb elements auxiliars com la bastida:  cal demanar 

un assumeix tècnic i/o còpia de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa 
instal·ladora, i diferenciar si hi ha: 

 
- Sense afectació estructural:  comunicació prèvia 
- Amb afectació estructural:  llicència d’obra menor 

 
 
f) Col·locació de rètols:  que passin a comunicació prèvia enlloc d’estar subjectes a 

llicència d’obres menors, igual que les adequacions de locals i permet tramitar-ho 
conjuntament, tal com potencia l’article 55 de l’Ordenança. En el benentès que les 
adequacions de locals amb redistribució d’espais haurien d’aportar projecte 
tècnic, i si hi ha afectacions estructurals hauria d’estar subjecte a llicència d’obra 
menor. 

 
La cap del Servei ha informat les al·legacions proposades, en el sentit següent: 
 
a) Estimar parcialment l’al·legació per als casos de manteniment i reparació 

generalitzada de cobertes que han d’incorporar signatura d’un tècnic, de tramitar-
les  com a comunicació prèvia.  
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Desestimar l’al·legació de subjectar a comunicació prèvia les actuacions en 
façanes posteriors sense afectacions estructurals. 

 
b) Estimar l’al·legació d’estar subjectes a llicència d’obres menors la substitució 

generalitzada de tela asfàltica i canvis d’enrajolats quan tinguin afectacions 
estructurals. Clarificar que els manteniments puntuals queden exclosos de 
llicència o comunicació prèvia i que les reparacions i substitucions generalitzades 
sense afectació estructural passen a ser comunicacions prèvies, no així les que 
tenen afectació estructural subjectes a llicència. 

 
c) Estimar l’al·legació en el sentit de simplificar tràmits i considerar obres subjectes a 

comunicació prèvia les actuacions en façanes principals sense afectacions 
estructurals.    

 
d) L’Ordenança aprovada inicialment ja contempla la necessitat d’aportar projecte 

tècnic per les obres de redistribució d’espais i les d’afectacions estructurals. 
 
e) La conveniència d’assegurar la cobertura de responsabilitat civil en les actuacions 

que impliquin l’ocupació de la via pública, està prevista en l’Ordenança municipal 
de la via pública. 

 
f) Estimar l’al·legació sobre la conveniència de que la instal·lació de rètols passin a 

estar subjecte a comunicació prèvia, així com les redistribucions de locals sense 
afectacions estructurals. 

 
Vistos els informes precedents i els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les Bases de règim local, i article 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS: 
  
Primer.- Estimar en part  les al·legacions formulades per Fernando Valero Cano, 
Pere Roig i Casanovas,  i Joan-Fèlix Martínez Torrentó, d’acord amb la part 
expositiva d’aquesta resolució.  
 
Segon.- Aprovar definitivament la Modificació de l’Ordenança municipal de Llicències 
urbanístiques. 
 
Tercer.- Publicar íntegrament el text de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província i 
inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, amb indicació que contra l’acord d’aprovació definitiva poden interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar 
des de la publicació al BOP. 
 
Quart.- Trametre a la Direcció General de Governació de la Generalitat i a la 
Subdelegació del Govern a Barcelona, aquest acord i el text íntegre de l’Ordenança.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia el seu vot favorable. Nosaltres coincidim que cal simplificar els 

processos administratius. Tot i així, ja ho vaig manifestar, caldrà estar alerta 

especialment ara per veure si aquesta simplificació no obre escletxes a irregularitats. 

I si, passat un temps, veiem que això provoca picaresques, seria prudent tornar a 

revisar la modificació. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Carlos Fontbona, regidor del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya. 

 

 
29  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL 

REGLAMENT D'ACTIVITATS DE MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“En data 7 de juny de 2012, el Ple municipal va aprovar inicialment la modificació de 
la Instrucció Tècnica-10 del Reglament d’activitats de Mataró i, per mitjà de l’anunci 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 25 de juny de 2012, es 
va obrir un termini d’informació pública de 30 dies perquè es poguessin presentar 
reclamacions i suggeriments. 
 
Dintre d’aquest termini d’informació pública, en data 27 de juny de 2012, el senyor 
Francisco Javier Núñez Casas, en representació de Castillo Enginyeria Integral, SL, 
va presentar un escrit en el qual manifesta que en alguns casos específics de 
densitat de pas baixa de vianants, es podria permetre un pas lliure d’ 1,5 metres. 
 
En data 7 d’agost de 2012, la cap del Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i 
d’Activitats va emetre un informe en el qual dóna resposta a l’escrit esmentat, així 
com manifesta que s’han formulat dues sol·licituds verbals d’aclariments sobre la 
possibilitat d’instal·lar jardineres com a separació de terrasses de bar i sobre el 
nombre de sanitaris segons l’aforament. A l’informe es proposa concretar amb més 
precisió que les jardineres en general només s’autoritzen per garantir la seguretat en 
front del trànsit rodat. A més a més, es modifica el redactat en el sentit de deixar clar 



 119

que l’aforament total (suma de l’interior més l’exterior), resta condicionat a disposar 
del nombre de sanitaris legalment exigibles. 
 
Per tot plegat, escau estimar la petició formulada pel senyor Francisco Javier Núñez 
Casas, en representació de Castillo Enginyeria Integral, SL, així com introduir els 
aclariments establerts a l’informe de data 7 d’agost de 2012 de la cap del Servei de 
Llicències i Disciplina d’Obres i d’Activitats. 
 
En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, vist el document de la modificació de la 
Instrucció Tècnica-10 del Reglament d’activitats de Mataró, l’article 73.10 del 
Reglament orgànic municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, 
si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Estimar el suggeriment formulat pel senyor Francisco Javier Núñez Casas, 
en representació de Castillo Enginyeria Integral, SL, relatiu a la possibilitat de 
permetre en alguns casos que el pas lliure per a vianants sigui d’ 1,5 metres i introduir 
els aclariments en relació amb la possibilitat d’instal·lar jardineres com a separació de 
terrasses de bar i sobre el nombre de sanitaris segons l’aforament. 
 

Segon.- Aprovar definitivament la modificació de la Instrucció Tècnica-10 del 
Reglament d’activitats de Mataró. 
 
Tercer.- Ordenar la publicació del text íntegre de la present modificació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia el seu suport a aquesta aprovació definitiva, però posa de relleu que 

l’equilibri del qual parlava el Sr. Rey de vegades pot decantar-se cap a un costat que 

no interessi.  

Nosaltres ho tenim clar: davant del conflicte d’interessos sempre prioritzarem el 

descans dels veïns i els drets dels vianants de poder circular de forma normal per les 

nostres voreres.  

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, creu que construïm la ciutat per a les persones 

i, per tant, tots tenim dret a sentir-nos-hi bé. Aquesta modificació preveu donar 
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resposta a una necessitat que s’ha fet evident, a la qual nosaltres donarem suport, 

però no podem oblidar que aquesta ocupació de l’espai públic necessita un control 

rigorós per part de l’administració a fi d’evitar conflictes. Això es veurà en el temps. 

Sospito i crec que el Sr. Rey i el seu departament vetllarà perquè això es compleixi. 

Vaig demanar al seu departament un plànol de les terrasses i me’n van enviar un de 

les que ja tenim, però jo li demanaria que ens poguessin enviar un plànol amb les 

terrasses que realment s’hi podrien afegir.  

 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, agraeix al Sr. Rey 

que hagi donat resposta al prec que va presentar el seu grup. D’altra banda, és 

important que hi hagi els controls necessaris de l’ordenança de sorolls, com també és 

necessari mantenir el bon gust paisatgístic urbà, que en algun moment s’ha pogut 

posar en risc. 

Crec que és una bona notícia, malgrat que hagi passat l’estiu, i una bona mesura per 

a tot un conjunt de persones que ho estan passant malament per la crisi.   

 

 

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

que farà arribar el plànol al Sr. Martínez i agraeix tota la feina feta per tots els grups 

municipals, així com els gremis i restauradors. Tots plegats hem fet un bon servei a la 

ciutat.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Flori Torres, regidora del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya. 
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Manteniment i Serveis 

 

30 -  APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE LA 

ORDENANÇA REGULADORA DELS ORNAMENTS NADALENCS 

A LA VIA PÚBLICA. 

 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 

“La protecció del arbrat i de les zones verdes de Mataró ha estat i és en l’actualitat un 
dels objectius de l’Ajuntament a través del Servei de Serveis i Manteniment. 
 
Amb aquest motiu, es va aprovar l’Ordenança reguladora dels ornaments nadalencs 
a la via pública, per tal d’impedir que aquestes instal·lacions danyessin els arbres de 
la ciutat. 
 
Els canvis en els sistemes d’il·luminació, les noves opcions que hi ha al mercat i que 
porten temps en ell han comportat que des de la Secció de Jardineria i del de 
Planificació del Servei de Serveis i Manteniment, s’estudiés la possibilitat de permetre 
la col·locació en determinats arbres d’aquest tipus de lluminària que al cremar no 
arriba a altes temperatures i en les condicions que es proposen, no perjudiquen les 
escorces dels arbres. 
 
Vist el decret 4311/2012 de data 29 de juny on s’aprovava l’avantprojecte de la 
modificació de l’Ordenança reguladora dels ornaments nadalencs a la via pública de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
Aquest avantprojecte es va facilitar als grups municipals, què, dins del termini 
concedit, no han formulat al·legacions. 
 
Vist que dins del termini concedit a l’efecte, els grups municipals no han presentat 
cap esmena a l’avantprojecte de la modificació la Ordenança esmentada. 
 
Atès el que preveu el Reglament Orgànic Municipal sobre la tramitació de les 
modificacions d’Ordenances. 
 
La Regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública, proposa al PLE 
MUNICIPAL, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels 
ornaments nadalencs a la via pública.  
 
Els articles modificats són: 
 
a)  Article 12.2 DATES I HORARI DE FUNCIONAMENT 
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Es proposa la supressió de l’horari de funcionament, segon paràgraf d’aquest 
paràgraf per que és una recomanació i no una ordre i per tal de poder regular en cada 
moment l’horari i el calendari que es consideri convenient. 
L’article quedaria així: 
 
Redactat actual: 
 
“2. DATES I HORARI DE FUNCIONAMENT 
Les dates de funcionament seran exclusivament pel període nadalenc. 
S’estableixen les dates que l’Ajuntament fixi cada any. 
 
Els horaris de funcionament, atenent a que hi ha dies d’especial celebració, 
recomanem que siguin els següents: 

- Dia 24 de desembre: entre les 17,30 h.  i 1,00 h. 
- Dia 25 de desembre: entre les 17,30 h.  i 1,00 h. 
- Dia 31 de desembre: entre les 17,30 h. i  1,00 h. 
- Dia 5 de gener:         entre les 17,30 h. i  1,00 h. 
- Resta dels dies:         entre les 17,30 h. i 22,30 h. 

Aquest horari, atenent a mesures d’estalvi energètic o de caràcter normatiu, podrà 
ésser d’obligat compliment o fins i tot modificat.” 
 
Redactat proposat 
 
“2. DATES I HORARI DE FUNCIONAMENT 
Les dates de funcionament seran exclusivament per al període nadalenc. 
S’estableixen les dates que l’Ajuntament fixi cada any. 
Els horaris de funcionament, atenent a que hi ha dies d’especial celebració, excepte 
que la llicència n’estableixi un altre seran els següents: 

- Dia 24 de desembre: entre les 17,30 h.  i 1,00 h. 
- Dia 25 de desembre: entre les 17,30 h.  i 1,00 h. 
- Dia 31 de desembre: entre les 17,30 h. i  1,00 h. 
- Dia 5 de gener:         entre les 17,30 h. i  1,00 h. 
- Resta dels dies:         entre les 17,30 h. i 22,30 h.” 

 
b) Article 17. SANCIONS 
Les sancions estan calculades en pessetes i es proposa canviar les quantitats a 
euros. 
 
Redactat actual:  
“........ 

a) ........  15.000 ptes 
b) ......... 25.000 ptes 
c) ......... 50.000 ptes  ” 

 
 
Redactat proposat: 
 
“     a)  ........    90,15 euros 
       b)  ........ 150,25 euros 
       c)  ........ 300,51 euros  ” 
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c)Article 11 
 
Redacció actual: 
“Per tal que l’arbrat i el mobiliari no sigui malmès o causi danys a tercers, no 
s’admetrà cap d’aquests elements com a suport de les línies i dels ornaments 
lluminosos,   
 
............................” 
 
 
Redactat proposat: 

 
“Per tal que l’arbrat i el mobiliari no sigui malmès o causi danys a tercers, no 
s’admetrà cap d’aquests elements com a suport de les línies i dels ornaments 
lluminosos, a excepció dels casos que estiguin contemplats en el punt 5. de  
l’article 11 
........................... 
 
5. ENLLUMENAT EN ARBRES 
  
Es podrà col·locar ornaments lluminosos tipus xarxa de leds enrotllables, 
cortines o tires de micro bombetes o fil lluminós en el tronc i branques dels 
arbres amb les condicions següents: 

 
 
1 En el  tronc del arbres caducifolis que tinguin un perímetre superior a 

60 cm ( *). 
 
1. En  branques d’arbres caducifolis   amb perímetres superior a 15 cm. 
 
2. En el tronc del arbres perennifolis que tinguin un perímetre superior a 

30 cm ( *). 
 
3. En  branques d’arbres perennifolis  amb perímetres superiors a 5 cm. 
 
4. El tipus de llum no pot sobrepassar els 40 º de temperatura. 
 
5. En cap moment i sota cap concepte es poden provocar tensions en l’ 

arbre.  
 
6. L’enllumenat en la capçada dels arbres perennifolis no pot 

sobrepassar del  30 % del volum total. 
 
7. L’enllumenat s’ha de posar al voltant del tronc i branques, en cap cas 

entre arbre i arbre. 
 
8. No es podrà col·locar cap tipus d’ornament als arbres afectats per 

algun tipus de patologia estructural. 
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9. Per tal de informar sobre la viabilitat de d’instal·lació del arbrat, a 

més de la documentació que estableix l’article 5, caldrà que es 
presenti un estudi tècnic amb la següent informació: 

 

• Situació del carrer  

• Espècie i numero d’arbres afectats. 

• Tipus de llum i característiques. 

• Situació del punt de connexió. 

• Plànol i croquis de la instal·lació 
 

( *) el perímetre del tronc de l’arbre es mesurarà a 1,2 m. d’alçada del 
terra. 

 
10. Cada sol·licitud es valorarà de forma individual, atenent a les 

característiques de la instal·lació i de l’arbre que li ha de donar 
suport. I es denegaran totes les sol·licituds que no garanteixin la 
seguretat de la instal·lació i de l’arbre” 

 
 
Segon.- Obrir un termini d'informació pública des de la seva publicació en el BOP, 
per un període de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança 
reguladora dels ornaments nadalencs a la via pública de l’Ajuntament de Mataró si no 
es produeixen reclamacions en el termini indicat. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Flori Torres, regidora del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya. 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 
31 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL 

FUTUR MUSEU A CAN MARFÀ. 

 
La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, presenta la 

següent proposta que ha estat consensuada amb els grups municipals PPC, PxC, 

ICV-EUiA i CUP . 

 
“El passat 11 de juliol es va presentar el nº 103 de la revista Fulls del Museu Arxiu de 
Santa Maria dedicada dedicada a la història de la indústria a Mataró. L'acte de 
presentació es va organitzar conjuntament entre la Fundació Jaume Vilaseca i el 
Museu Arxiu de Santa Maria i es va portar a terme a la nau petita de Can Marfà. 
Ocasió aquesta que va servir per mostrar al públic per primera vegada la rehabilitació 
desenvolupada en els darrers anys amb la intenció de convertir-la en el futur museu 
del gènere de punt de la ciutat. 
  
El projecte de museu del gènere de punt és un projecte cultural de gran envergadura, 
alhora que una oportunitat per la ciutat a nivell turístic, tanmateix requereix de 
nombrosos recursos tant humans com econòmics. És tracta d’un museu, que, per la 
seva temàtica, seria únic a tot Catalunya i  a tot l’Estat, i podria convertir-se en un 
referent a Europa. És cert, però que les circumstàncies econòmiques actuals 
són força complicades i que aquestes no ens permeten mantenir el ritme necessari 
per a que aquest museu sigui una realitat imminent. És cert també però que un cop 
enllestides les obres de l'edifici de la nau petita, i en el marc de la conjuntura 
actual, són nombroses les accions que es poden estudiar per tal d'avançar en la 
consecució d'aquest objectiu tan important,  
  

Tenim l’espai físic rehabilitat  i sortosament la ciutat compta amb el fons de la 
Fundació Vilaseca i amb el coneixement i expertesa dels antics treballadors i actuals 
mantenidors d’aquesta valuosa maquinària que esdevenen un capital insubstituïble. 
Tots ells, sobretot el capital humà, elements cabdals per poder desenvolupar el 
projecte museogràfic del futur museu del gènere de punt de la ciutat de Mataró.  

 
És per això que els grups municipals sotasignants proposen al ple l'adopció dels 
següents acords: 
 

1.  Es constituirà una comissió de treball integrada per representants de la Fundació 
Jaume Vilaseca i l'Ajuntament de Mataró que en base a la situació actual determini 
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un calendari de les accions a portar a terme amb l'objectiu de posar en marxa, quan 
les circumstàncies econòmiques ho permetin, el futur museu del gènere de punt. 

2.  El Ple de l’Ajuntament de Mataró referma el seu compromís en que Mataró tingui 
un futur Museu del Gènere de punt. 

3.  S'estudiarà el trasllat d'algunes de les màquines de la Fundació Vilsaseca a Can 
Marfà amb la intenció de permetre la seva visita allà com a primera fase del futur 
museu del gènere de punt amb les unitats necessàries per permetre la visualització 
del nostre passat industrial.   Fent compatible, mentre el Museu no sigui una realitat, 
que Can Marfà pugui acollir d’altres iniciatives ciutadanes.” 

  
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 

32  -  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, presenta la pregunta següent: 

 
“Al Ple del 7 d’Abril de 2011 es va ratificar amb els vots a favor dels membres del 
Govern Municipal de la ciutat en aquells moments sobre la ratificació d’un Decret 
d’Alcaldia per mitjà del qual es nomenaven 2 representants de l’Ajuntament de 
Mataró i els seus suplents a l’Assemblea General de Caixa Laietana.  
 
Donat que desconeixem si hi ha més representants de l’Ajuntament de Mataró a  
Assemblees Generals o Consells d’Administració. 
 
Atès que desconeixem, a l’expedient no es cita, ni quines són les obligacions i 
responsabilitats i si aquests càrrecs són remunerats o no. 
 
Atès que desconeixem, si aquests Consellers, que ho són pel nostre Ajuntament han 
de reportar al propi Ajuntament quina és la seva activitat en aquests organismes. 
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Presentem les següents Preguntes: 
 
1.- Quants representants té l’Ajuntament de Mataró a Consells d’Administració o 
Assemblees Generals d’entitats financeres a l’actualitat. 
 
2.-Quins són aquests representants i a quines entitats hi són presents? 
 
3.-Reporten la seva activitat de representació amb el Govern de la ciutat? 
 
4.-Quines obligacions i/o recomanacions tenen encomanades? 
 
5.-Reben algun tipus de remuneració dinerària per la seva labor de representació? 
 
6.-En cas afirmatiu, quina?” 
 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, passa a llegir les 

respostes: 

Segons els arxius del nostre Ajuntament, actualment l’Ajuntament disposa de dos 

representants a l’Assemblea General de l’entitat Caixa d’Estalvis Laietana. Per Decret 

d’Alcaldia, de 18 de març de 2011, es va resoldre designar el Sr. Rafael Montserrat 

Bartra i el Sr. David Anton Martínez com a representants de l’Ajuntament per exercir 

el càrrec de conseller general a la dita Assemblea. I com a suplents, el Sr. Jaume 

Puig i Terrades i el Sr. Jordi Galdon Mascarell. Les assignacions es van realitzar a 

requeriment de l’entitat financera quan a primers del 2011 va finalitzar el mandat de 

l’Assemblea anterior. A l’Assembla anterior, la designació es va fer a favor de la Sra. 

Pilar Gonzàlez Agàpito com a titular i del Sr. Ramon Bassas Segura com a suplent.  

L’any 2004, per acord del ple de la corporació, es va designar el Sr. Jaume Graupera 

i Vilanova, com a representant de l’Ajuntament per exercir el càrrec de conseller 

general de l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis de Catalunya. Segons els 

Estatuts de l’esmentada entitat, la designació va finalitzar l’any 2010 i no consta que 

l’Ajuntament procedís a fer una nova designació. 

Pel que fa a l’activitat que duen a terme aquestes persones, actualment se celebren 

reunions periòdiques amb ambdós amb l’objectiu de fer-los partícips de les línies 

d’actuació aprovades per unanimitat al ple municipal pel que fa al manteniment de 

l’obra social de Caixa Laietana i fer un seguiment del procés de transformació de 

l’entitat en fundació especial, de manera que se’n garanteixi la continuïtat.  
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Finalment, respecte a la remuneració, l’Ajuntament no satisfà cap tipus de retribució 

als dos representants, sens perjudici que com a membres d’un òrgan col·legiat de 

l’entitat percebin les retribucions que la caixa d’estalvis tingui fixada per als càrrecs 

que desenvolupen (Circular 4/2011 del Banc d’Espanya). 

 

El Sr. Fernàndez es compromet a fer-li arribar la resposta llegida per escrit al Sr. 

Calzada.  

 

 

 

33  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’ACOMIADAMENT IMPROCEDENT DE 

L’ANTERIOR DIRECTOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

DE MATARÓ. 
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, retira aquesta 

pregunta ja que han rebut la resposta per escrit. 

 

 

 

34  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA 

REDUCCIÓ DE LA LÍNIA 4 DE MATARÓBUS QUE DÓNA 

SERVEI AL BARRI DE CIRERA. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Atès que l’Associació de Veïns de Cirera ha adreçat un escrit a la regidora de Via 
Pública sra. Núria Calpe on es posiciona contra la proposta de reducció del servei 
que presta la línia 4 del MataróBus. 
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Atès que l’Associació de Veïns de Cirera denuncia contradiccions evidents i manca 
de rigor en la informació de l’evolució del servei que li va facilitar el propi Ajuntament. 
 
Atès que l’Associació de Veïns de Cirera alerta que la proposta de reducció feta per 
l’Ajuntament “fereix de mort” aquesta línia i considera que “amb la posada en 
funcionament de la nova línia continuarà la pèrdua de viatgers fins a la seva liquidació 
definitiva”. 
 
Atès que l’entitat veïnal proposa que: 

- No es perdi la cobertura actual que dóna la línia 4 a la part alta del barri i a 
l’hospital. 

- Cal millorar la línia 4, amb una major freqüència de pas per parada i amb un 
recorregut més directe, per cobrir les necessitats de mobilitat que tenen els 
barris de Molins i Cirera amb el centre de la ciutat i amb l’estació de trens. 

 
El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula la pregunta següent:  
 

1. El govern municipal tindrà en compte les advertències i durà a la pràctica les 
propostes fetes per l’Associació de Veïns de Cirera per a la millora de la línia 
4 del servei de Mataró Bus?” 

 
 
 

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

Manteniment, en primer lloc respon al Sr. Safont-Tria que no patim cap retallada 

encara en l’autobús, perquè aquest és un projecte en el qual s’està treballant i si no 

s’ha portat encara a terme és perquè requereix el consens de tothom i l’aprovació del 

ple. Que estem obligats a aplicar-lo, és evident. Fa un mes i mig que es va aprovar 

un pla d’ajust on es va aprovar la reducció de més de 430.000 € al servei de Mataró 

Bus. I estem obligats a fer aquestes reformes perquè no oblidem que cada mes que 

passa sense que fem les reestructuracions l’Ajuntament hi ha de posar diners, més 

dels que ja hi posa inicialment. Recordem que per al pressupost de l’any passat van 

ser 3.800.000 € (l’aportació municipal) i, com que l’altra part del transport públic que 

s’ha de pagar amb el bitlletatge no cobreix el cost, en el que va d’any portem gairebé 

190.000 euros més de diners que haurem d’afegir per cobrir el servei.  

Permeti’m que discrepi del contingut que no ha llegit de la seva pregunta quan diu 

que: “Atès que l’Associació de Veïns de Cirera ha adreçat un escrit a la regidora de 

Via Pública Sra. Núria Calpe on es posiciona contra la proposta de reducció del 

servei que presta la línia 4 del Mataró Bus. Atès que l’Associació de Veïns de Cirera 

denuncia contradiccions evidents i manca de rigor en la informació de l’evolució del 

servei que li va facilitar el propi Ajuntament.” No n’hi ha cap, de contradicció. A mi em 
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dóna la sensació quan he llegit la carta, després de la reunió mantinguda amb 

l’associació, és que qui ha donat a l’associació la informació sobre el contingut del 

contracte que té l’Ajuntament amb l’empresa del Mataró Bus s’ha oblidat d’explicar-li 

que aquest contracte, que inicialment és un contracte on l’empresa assumeix una 

part del risc si hi ha pèrdues al servei, per un acord de ple de l’any 2010 es va 

determinar que aquest risc l’assumiria l’empresa, sempre que s’arribés a un llindar de 

4 milions de viatgers l’any 2011, i no s’hi va arribar. A partir d’aquest llindar de 4 

milions, si no s’hi arriba, qui assumeix les pèrdues del servei no és l’empresa sinó 

que és l’Ajuntament. I és justament en aquesta situació en la qual ens trobem. Per 

tant, m’agradaria que si algú assessora l’Associació de Veïns de Cirera, ho fes d’una 

forma certa i no els expliqués les coses només a mitges. 

Entrant en la pregunta que ens fa, permeti’m un aclariment. Valorarem evidentment, 

com sempre hem fet, amb l’ànim de buscar consens, les propostes que l’associació 

ens fa a la seva carta. He de dir-li que ja els hem fet una millora respecte de la 

primera proposta del servei de la línia 4 per al barri de Cirera. Aquesta millora s’ha 

creuat amb la carta que ells ens han enviat i tenim prevista per a la propera setmana 

una nova reunió amb l’associació per parlar tant de la seva carta com de la nostra 

nova proposta. Malauradament, però, la situació actual no ens permet incrementar la 

despesa en el servei del Mataró Bus i el que vostè exposa o el que ells demanen en 

la seva carta sobre que hi hagi més freqüència de pas i línies més directes implicaria 

ampliar la despesa encara més, la qual cosa, pel comptatge que se n’ha fet, seria 

injustificable. Es va fer comptatge de les tres parades del barri i dóna una mitjana que 

només 8 persones al dia utilitzen la línia 4 en aquestes parades. Alguns moments del 

dia n’hi ha més i d’altres n’hi ha menys. Això demostra dues coses: o bé que els 

veïns de Cirera que van amb autobús utilitzen altres línies que passen molt a prop 

(línies 1, 2 o 5), o bé que realment no hi ha tanta necessitat de mobilitat com 

demanen en la seva carta.  

No obstant això, nosaltres, amb la voluntat de poder donar un servei de transport 

públic a tota la ciutat, hem fet una millora de la proposta que inicialment se’ls va fer i 

espero poder tractar personalment la propera setmana, amb la mateixa gent que ens 

ha enviat la carta, per intentar arribar a un consens. Un cop tinguem el consens, 

portarem aquestes modificacions al ple, unes modificacions que són del tot 

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

Popular, opina que la regidora delegada Calpe ha fet una intervenció tendenciosa, 

deixant entreveure que algú ha mal informat l’Associació de Veïns. Jo li puc 

assegurar que el grup de la CUP no ha estat. Tot i així, també li he de manifestar el 

nostre desacord amb el contracte-programa que tenim amb l’empresa, amb el qual 

han externalitzat el servei del Mataró Bus, perquè considerem que és perjudicial per 

als interessos d’aquest Ajuntament.  

Vostès diuen que la línia 4 té pocs usuaris i potser sí. Jo, si se n’adonen, no hi he 

entrat amb detall, perquè entenc que la remodelació ha de ser global per al conjunt 

de la ciutat, però el que sí li puc assegurar és que hi ha necessitat de mobilitat a 

Cirera i a qualsevol altre barri de la ciutat. El que passa és que el transport públic i el 

Mataró Bus no és competitiu i és per això que la gent no ho utilitza. I vostè ens 

presenta com a inevitables les retallades per qüestions econòmiques i, en canvi, el 

que jo lamento és que no posi sobre la taula una opció que qualsevol empresa 

privada es qüestionaria i és el fet d’intentar augmentar els ingressos. Vostè això no 

ho contempla i, a més, tenen el poder per marginar positivament el transport públic 

envers el transport privat. Nosaltres estem per un model que prioritzi el transport 

públic eficient. 

 

 

 

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

Manteniment, puntualitza que no ha volgut dir que el grup de la CUP hagi informat 

l’Associació de Veïns de Cirera, però és evident que si tenen informació sobre el 

contracte-programa entre l’Ajuntament i l’empresa és que algú de la casa els deu 

haver informat.  

Té raó que la xarxa que tenim de transport públic no és la millor xarxa que hauríem 

de tenir, però tenim un contracte amb aquesta empresa fins a l’any 2014 i es va 

adjudicar per concurs públic. Això no vol dir que de cara al 2014-2015 plantegem un 

altre sistema molt més eficient que el que tenim ara.  

 



 132

 

 

35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LES DEIXALLES 

OCASIONADES PER CLIENTS DEL COMERÇ DE COMPRA-

VENDA OBJECTES DE 2A MÀ. 
 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“D'un temps ençà a la Ronda Prim sobre l’alçada arribant a la Plaça Granollers, ha 
augmentat l'abandonament d'objectes de tot tipus. Aquests objectes segons el veïns i 
testimonis són objectes abandonats per gent que va a vendre'ls a un comerç de 
compra-venda d'articles de 2ª mà, i que no són de l`interès del mateix, la qual cosa 
genera que estiguin abandonats pels voltants. 
 
PREGUNTES: 
 
1. – El Govern Municipal té coneixement d'aquests fets?  
2. - Es pensa actuar d'alguna manera? 
3. - Es podria aconsellar o exigir al comerç perquè sol·liciti un contenidor o similar, el 
qual, el cost es faria càrrec el comerç?  “ 
 
 

 

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

Manteniment, explica que el Govern municipal, a través del Servei de Manteniment, 

tenia coneixement que en algun moment puntual al punt que vostè denuncia es 

deixaven alguns voluminosos o electrodomèstics, com vostè diu. Però no havíem 

detectat en cap moment que es donés el cas de grans acumulacions, sinó que de 

vegades eren residus de petit format. 

Ja hi hem actuat. Els contenidors que hi havia en aquest punt, arran també de la 

reestructuració que s’ha fet del servei de la recollida de rebuig, ja han estat retirats. I, 

per tant, ja estem evitant que hi hagi la temptació que aquella aspiradora que no et 

compren al comerç de segona mà l’acabis deixant al costat del contenidor.  

Pel que fa a la tercera pregunta, és molt difícil poder imputar el cost d’aquest 

contenidor que vostè proposa a un negoci quan, qui ocasiona la deixalla al carrer, és 
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l’acte incívic d’algun ciutadà i no la deixalla pròpia del comerç que ja gestiona les 

seves deixalles correctament seguint el procediment habitual oportú. Entenem que 

això no seria viable.  
 

 

 

36  -  PRECS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA MANCA 

D’ACTUACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL PER PART DELS 

INCÍVICS. 
 

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

Catalunya, presenta els precs següents: 

 
“A conseqüència de les nombroses queixes de veïns i veïnes dels barris de 
Rocafonda, el Palau, Escorxador i Cerdanyola. En les quals es queixen de les 
reiterades molèsties, i ja no només nocturnes sinó durant tot el dia, que fan 
insostenible la convivència i la harmonia en aquests barris de Mataró.  
 
El Grup Municipal de Plataforma per Catalunya fa els següents precs:  
 
1.- Més presència policial en els barris de Rocafonda, el Palau, Escorxador i 
Cerdanyola.  
 
2.- Un control estricte, contundent i rigorós enfront a tots els actes incívics.  Així com 
aplicar multes per les infraccions que estiguin cometent els incívics, tal com estipula 
l'ordenança de civisme.” 
 

 

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

Manteniment, expressa que el primer prec el poden atendre perquè ja s’està 

complint. Les dades mostren que, a més de les vigilàncies ordinàries que ja realitzen 

la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, en el transcurs de l’any hem donat 

compliment a un total de 15 ordres de servei concretes per part de la Policia Local 

d’aquests tres barris. Gràcies a la implantació d’aquest nou quart torn que es va 

posar en marxa fa uns mesos, la presència policial es fa més evident al carrer en 

aquestes hores.  
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Pel que fa al segon prec, ja ho fem no només en aquests tres barris sinó a tota la 

ciutat. Com a resultat de les actuacions realitzades pels cossos policials, en el que 

portem d’any 2012 s’han aixecat 346 actes per infracció de l’ordenança de civisme. 

Entre elles hi ha un total de 152 actes aixecades per consum d’alcohol a la via 

pública, 58 per expressions irrespectuoses, 26 per orinar a la via pública i 22 per 

molèsties als veïns. Per tant, el Govern municipal ja està treballant en els actes 

d’incivisme i ens comprometem a mantenir la mateixa línia de control.  

 

 

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

Catalunya, manifesta que aquest prec és una còpia d’un prec que es va discutir al 

juliol i que va presentar el PP el 17 de juny. Intentem entre tots agilitzar el debat i 

mirar que això no torni a passar, perquè no és la primera vegada que aquest grup 

municipal és copiat en les seves propostes.   

 

 

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

explica que aquests mesos d’estiu el seu grup ha rebut moltes queixes d’aquests 

barris i és per això que han presentat el prec, independentment que s’hagi donat 

aquesta coincidència.   

 
 

 

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

Catalunya, insisteix que sembla que de vegades algunes propostes del seu grup 

siguin copiades a corre-cuita.  

 

 

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

aclareix que una proposta exacta demanant un control estricte, contundent i rigorós 

davant dels actes incívics surt al seu programa electoral, la qual cosa es pot consultar 

al web de PxC.    
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37  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIR POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS PAGAMENTS 

ENDARRERITS A LA SEGURETAT SOCIAL. 

 

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

Catalunya,  presenta la pregunta següent: 

 

“El passat 27 de juny, aquest grup municipal va presentar una pregunta perquè li fos 

contestada per escrit sobre els endarreriments en els pagaments de les quotes 

tributàries a la Seguretat Social per part d’aquest Ajuntament i els seus Organismes 

Autònoms i Empreses Municipals. 

Donat que han passat més de dos mesos de la seva presentació sense que aquest 

Grup municipal hagi rebut cap resposta sobre la mateixa incomplint el termini màxim 

d’un mes que marca l’article 105.4 de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya,  

Presentem la següent pregunta perquè sigui contestada al proper Ple municipal. 

1. S’han produït endarreriments en els pagaments de les quotes tributàries a la 

Seguretat Social durant l’any 2011 i/o 2012 per part de l’Ajuntament , els seus 

organismes autònoms o empreses públiques? Quines quantitats i en quins mesos? 

2. Quines han estat les despeses originades pel retard en aquests pagaments? 

3. Pensa el govern municipal continuar incomplint els terminis, les respostes a 

les preguntes formulades per escrit?. Quin ha estat el motiu de no donar resposta a 

aquesta pregunta?. I quina valoració fa l’Alcalde al respecte?.” 

 

 

El senyor José Luis Calzada manifesta que han rebut la resposta de la pregunta 1 i 2 

quan ja s’havia presentat a la Secretaria, així entenem que la pregunta 1 i 2 decau i 

mantindríem la pregunta 3, donat que han passat més de 2 mesos de la presentació i 

no s’ha rebut la resposta.  
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3.- Si pensa el govern municipal continuar incomplint els terminis, les respostes a les 

preguntes formulades per escrit?. Quin ha estat el motiu de no donar resposta a 

aquesta pregunta? I quina valoració fa l’Alcalde al respecte? 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, en resposta a la pregunta de si pensa el 

govern municipal continuar incomplint els terminis de les respostes a les preguntes 

formulades per escrit, aclareix que es produeixen moltes preguntes per escrit que es 

contesten en temps i forma. Però és evident que en aquest cas no ho hem fet prou bé 

i espero que el Servei s’hagi disculpat, perquè amb una pregunta tan senzilla com 

aquesta és intolerable que la resposta passi d’aquests 30 dies. Per tant, la meva 

valoració és molt negativa.  

Respecte a quin ha estat el motiu, crec que és irrellevant, perquè ja té la meva 

valoració. 

 

 

 

38  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIR POPULAR DE CATALUNYA PER A QUÈ ELS GOVERN 

MUNICIPAL S’ADRECI AL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL DE QUÈ ES MILLORI 

I S’AGILITZI EL SERVEI A LES PERSONES QUE VOLEN 

PRESENTAR DENÚNCIA A LA CASERNA DELS MOSSOS 

D’ESQUADRA. 
 

El senyor Marco A Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Durant els mesos de juliol i agost hem rebut queixes de mataronins sobre les 
dificultats que han patit per tal de poder denunciar fets delictius dels quals han estat 
víctimes. Des d’ esperes d’hores, a haver de personar-se vàries vegades a la caserna 
fins a un fet que ens va semblar inversemblant com és que se li demanés a una 
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persona que ella mateixa demanés la còpia de les càmeres de seguretat d’una gran 
superfície a l’aparcament de la qual havia patit un robatori a l’interior del seu vehicle. 
 
Així mateix hem constatat que la possibilitat de realitzar les denúncies per via 
telemàtica és a la pràctica inexistent donat que posteriorment s’ha de fer presència a 
la caserna i esperar també per refrendar la denúncia. 
 
Aquesta situació provoca dues conseqüències, la primera és que les persones que 
pateixen un fet delictiu a sobre han de passar per les molèsties i dificultats que 
suposa el posar la denúncia; i la segona, que és que en funció del delicte aquest 
queda impune i sense denúncia. 
 
És pels motius que hem exposat amb anterioritat que presenten els següents Precs: 
 
-El Govern Municipal de Mataró s’adreçarà al Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya per que es preguin mesures, entenem que incrementar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra, per tal de poder millorar l’atenció a les persones que volen 
presentar qualsevol tipus de denúncia. 
 
-En el mateix sentit demanant que es millori el servei de denúncies telemàtiques per 
tal de que aquest sigui realment efectiu i suposi una millora pels ciutadans.” 
 
 
 

 

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

Manteniment, accepta el prec perquè és voluntat d’aquest Govern que el servei que 

es dóna pels cossos i forces de seguretat de la ciutat, depenguin de qui depenguin, 

sigui tan professional i eficient com sigui possible.  

No obstant això, donat que a la part expositiva del prec fan referència al fet que 

durant els mesos de juliol i agost han rebut moltes queixes de mataronins que han 

tingut dificultats a l’hora d’anar a denunciar fets delictius a la comissaria de Mossos 

d’Esquadra i que, fins tot, en una ocasió, a una senyora els Mossos li van demanar 

que fos ella mateixa qui anés a demanar les còpies de seguretat de la càmera d’una 

gran superfície on s’havia produït el delicte, etc., entenem que són fets greus. Amb la 

mateixa finalitat que els cossos de seguretat funcionin, els primers a qui hem 

traslladat aquesta queixa és a la comissaria de Mataró i, en concret, al seu cap. I així 

mateix l’hi vam fer saber.  

Per tant, el cap de Mossos d’Esquadra, quan va rebre la queixa que vostès formulen, 

el que ens va manifestar és que els estàndards d’espera de la comissaria de Mataró 

són d’aproximadament uns 20 minuts, que són els mateixos que tenen a la majoria 
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de comissaries del territori, si bé és cert que en moments puntuals, i més a l’estiu, pot 

ser que hi hagi hagut esperes superiors. Ell també recull aquesta queixa en el sentit 

que evidentment també reclamaran, per la part que els toca, el reforç de personal a 

l’estiu.  

Quan va rebre la queixa del cas de la senyora i les càmeres de seguretat, es va 

estranyar molt perquè el cos de la comissaria és molt meticulós amb la petició 

d’imatges de seguretat, perquè, si es vol que les imatges tinguin validesa en un 

procés judicial, és molt important que no es trenqui la cadena de custòdia. Per tant, 

en denunciar aquest fet, que ells no posen en dubte, el que necessiten saber és quin 

dia concret va ser, com va passar tot, perquè ells puguin veure on hi ha el problema i 

corregir-lo. Han de poder contrastar que això no hagi estat així.  

Respecte de les denúncies via Internet, ens comenta el cap de Mossos que aquests 

temes tenen algunes dificultats, sobretot per part dels usuaris, perquè no tothom 

interpreta correctament què es pot denunciar i com s’ha de presentar la denúncia. 

Encara que facin la denúncia via Internet, si està mal formulada o no es donen els 

detalls suficients per poder-la tramitar, igualment s’ha de fer anar a la persona una 

altra vegada a comissaria perquè refaci la denúncia. Això no es fa per provocar 

molèsties als ciutadans, sinó per tenir totes les garanties que les denúncies que es 

trameten puguin arribar realment al seu fi. Si la denúncia enviada telemàtica és 

correcta, el denunciant només caldrà que vagi a la comissaria a signar-la. Si la 

persona que se’ls va queixar va haver de tornar a comissaria i tornar a fer tota la 

denúncia, és que potser la que havia presentat telemàticament no reunia les 

condicions per poder tirar endavant. 

Finalment, el cap de la comissaria també ens comenta que com a sistema de 

recollida de l’expressió ciutadana davant tant de la disconformitat com també per fer 

agraïments, tenen una eina de gestió que els permet analitzar errors i disfuncions del 

servei i poder donar una resposta personalitzada a cada ciutadà. Durant els mesos 

de juliol i agost no s’ha recollit a la comissaria cap queixa relacionada amb els 

aspectes que exposa el Sr. López al prec presentat. No obstant això, reitero que a la 

comissaria estan oberts a rebre els detalls de les queixes concretes per poder-les 

analitzar i contrastar.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, explica que qui va anar tres vegades a la comissaria de Mossos, després 

d’haver posat el dia abans la denúncia via telemàtica, va ser el seu fill. Per tant, els 

ho explico de primera mà. El meu fill hi va anar al matí a primera hora i li van dir que 

tornés al migdia perquè no podien atendre’l. Hi va anar al migdia i li van dir que tornés 

a la nit i, evidentment, ja no va tornar a passar-hi. I havia fet la denúncia diumenge a 

la tarda via telemàtica.  

És més, m’explicava un regidor de la casa que dissabte passat va estar tres o quatre 

hores també per intentar posar una denúncia i, fins i tot, en el moment que ho va 

aconseguir no hi havia cap Mosso per poder atendre’l.  

No és quelcom que ens hagin explicat, doncs, i no és la primera vegada que 

presentem un prec com aquest. No podem oferir al ciutadà aquest servei telemàtic si 

després haurà d’anar tres vegades a la comissaria i passar-hi tres i quatres hores. 

 

  

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que el que tots volem en aquesta 

sala, malgrat no tenir el comandament dels Mossos, és que aquestes coses se 

solucionin. Per tant, li acceptem el prec i en parlarem. Hem de fer un esforç per 

defensar i millorar aquestes coses. D’altra banda, no hem de posar en dubte tot el 

que ens diuen, però tampoc creure-ho sense anar més enllà.  

 

 

39 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER TAL DE CANVIAR EL 

NOM DE “PLAÇA D’ESPANYA” PEL DE “PLAÇA DEL PARC”. 
 

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

Popular, presenta el prec següent : 

 
“Atès que diumenge 2 de setembre una acció ciutadana convocada per l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) han canviat simbòlicament el nom de la fins ara anomenada 
“plaça d’Espanya” pel nom de “plaça de la Independència”. 
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Atès que l’any 1988 ja s’havia fet una acció similar i en aquell cas es canviava 
simbòlicament el nom de “plaça d’Espanya” pel nom popular de “plaça del Parc”. 
 
Atès el clam majoritari de la societat catalana, i mataronina també, a favor de la 
creació d’un estat propi. 
 
El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula al govern municipal el 
prec següent: 
 
1. Que l’Ajuntament de Mataró canviï formalment el nom de la “plaça d’Espanya” pel 
de “plaça del Parc”, nom popular amb el qual és coneguda.” 
 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, no entra a valorar 

cap dels arguments ni a discutir-los. Per una qüestió de procediment, no puc 

acceptar-li el prec tal com està formulat. Vostè sap que existeix la Comissió del 

Nomenclàtor i és aquesta comissió qui debat i fa propostes sobre els noms que han 

de tenir els nostres carrers i places i, posteriorment, les eleva al ple perquè es 

procedeixi a la seva votació. Jo el convido que el seu representant a la comissió porti 

la proposta allà i sigui debatuda.  

 

 

 
El senyor Xavier Safont-Tria entén que hi ha un procediment però el que aquí s’està 

demanant és un posicionament polític perquè la instància competent actuï. Aquí és 

on novament crec que el govern de CIU torna a relliscar.  

 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, respon que ell ja sap que l’alcalde no pot 

decidir els noms dels carrers. Personalment em faria una certa gràcia, però no vull 

pensar ni imaginar el que podria pensar l’endemà. És bo que hi hagi la Comissió del 

Nomenclàtor, que no sempre fa allò que nosaltres voldríem, perquè per això són 

experts.  

D’altra banda, no és que vostè demani un posicionament polític, aquí tothom sap on 

estem: vostè és independentista, que jo també, etc., però en el fons el que tots 
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expressem és una profunda democràcia i, al final, el camí que tria aquest país és la 

democràcia per obtenir aquelles coses sense ofendre ningú. Crec que en algunes 

actuacions com aquestes, que són legítimes, en el fons hi ha gent que es pot sentir 

ofesa. Entre tots hauríem de procurar, i no li dic per aquest prec perquè és 

respectuós, saber respectar totes les sensibilitats. D’aquesta manera, un dia, 

democràticament, i espero que sigui ben aviat, decideixi quin és el camí. I jo, com a 

demòcrata, encara que m’hagi decantat per una de les opcions, acataré allò que 

pensi la majoria sense ofendre.   

 

 

40  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA A 

L’ELIMINACIÓ DE CINC LLOCS DE TREBALL A L’ÀREA DE 

NOVA CIUTADANIA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent: 

 
“Mataró és una ciutat complexa on convivim ciutadanes i ciutadans de diversos 
orígens i procedències. Durant les darreres dècades ha arribat la major part de 
migració extracomunitària, fenomen que ha fet més necessari que mai el treball de 
mediació i acollida ofert des de l’Ajuntament. Aquesta tasca avui és tan necessària 
com sempre per contribuir a la convivència  i a la cohesió social. 
 
Per la “dràstica i sostinguda caiguda de les subvencions corresponents al servei de 
Ciutadania i convivència” (retallades econòmiques) s’ha retallat la plantilla de l’Àrea 
de Participació i Serveis a les Persones, amb l’eliminació de cinc llocs de treball (dos 
mediadors/es, dos educadors/es i una administrativa) i la reconversió de dues places 
en altres departaments de l’Ajuntament. 
 
Amb la reestructuració del govern el servei de Nova Ciutadania passarà de tenir 14 
persones treballant-hi a tenir-ne només 7 per fer la mateixa feina. Això suposa la 
reducció del 50% del personal en un moment en què és evident que no s’ha reduït a 
la meitat la feina a fer. 
 
Els conflictes són creixents a la nostra ciutat atès que l’actual context de crisi 
econòmica afecta els col·lectius més desprotegits de la població com ara els 
immigrants i atès l’augment del discurs xenòfob i racista. Per tant, considerem una 
imprudència la reducció de plantilla del servei de Nova Ciutadania. 
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El grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula les preguntes 
següents:  
 

1. Amb quines garanties l’Ajuntament podrà continuar oferint el mateix servei 
amb la meitat del personal? 

2. Amb quins recursos humans es desenvoluparà a partir d’ara el projecte 
d’educadors al barri de Rocafonda? 

3. Quin criteri s’ha seguit per determinar quines persones s’han quedat sense 
feina? 

4. S’han buscat recursos econòmics alternatius a les subvencions per no haver 
d’acomiadar cinc persones? 

5. Amb els actuals recursos econòmics, quants mesos s’haurien pogut mantenir 
els llocs de treball eliminats? 

6. El govern s’ha plantejat la possibilitat de recuperar aquests llocs de treball en 
un futur més proper que llunyà? 

7. El govern té previst reestructurar el servei? Com?” 
 
 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, li ofereix la 

possibilitat de continuar-ne parlant en privat. Aquest és un tema que he explicat a 

diferents fòrums, l’últim d’ells a la comissió informativa de Participació i Serveis a les 

Persones la setmana passada, on també teníem tècnics que ens podien ajudar en el 

punts més complexos.  

Pel que fa a les garanties per seguir oferint el mateix servei, el que tenim és, d’una 

banda, la necessitat de la feina que estan fent aquestes persones per la ciutat i, de 

l’altra, la preocupació i el malestar personal per la situació. Però la realitat és la que 

és. I, per desgràcia, ara li explicaré què hem fet per intentar mantenir aquells 

programes i projectes que s’estan fent, però no s’acaba aquí. L’any que ve no sabem 

con aniran aquestes subvencions ni els recursos municipals, per tant, jo, compromís 

en ferm, no li puc donar ni a vostè ni a les persones del Servei que ho saben, que en 

són plenament conscients. Tothom n’era conscient des de sempre i hi ha gent que hi 

porta molts anys a la casa fent aquesta feina i fent-la molt bé. Ens costarà fer-ho, 

però li garanteixo que, més enllà d’una voluntat política, hi ha uns professionals molt 

responsables i hi posaran tot el seu esforç per intentar-ho.  

El projecte d’educadors del barri de Rocafonda, aquest sí que en té la continuïtat 

garantida. Si hem obtingut alguns recursos extraordinaris que no apareixien al 

pressupost inicial han estat per a aquest projecte, a través de la Diputació de 
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Barcelona. Hi apostàvem i la voluntat era començar a Rocafonda però continuar per 

altres barris de la ciutat. I, en aquest moment, en aquest projecte hi treballen i hi 

continuaran treballant els mateixos mediadors, amb l’educador que feia la 

coordinació, que en aquest cas és personal de la plantilla de la casa, i, per tant, 

continuarà la mateixa persona, amb el suport per complementar les pèrdues que hem 

tingut d’una educadora del Servei de Joventut. D’altra banda, també hi ha una altra 

educadora del Servei de Ciutadania i Convivència.  

Pel que fa al criteri seguit per determinar les persones que han quedat sense feina, 

des del Servei s’ha demanat poder mantenir un mediador de cadascuna de les 

comunitats més grans que hi ha a la ciutat. Per tant, dels 5 mediadors que hi ha 

encara, hem demanat poder continuar disposant d’un mediador d’origen xinès, un 

altre d’origen magrebí i un tercer d’origen subsaharià. Pel que fa a la resta de 

persones afectades, o bé perquè queda molt clar que la pèrdua de subvenció per 

mantenir els programes amb les condicions que tenien no justifica la seva continuïtat, 

o bé per antiguitat. Aquests ja no són criteris posats pel Servei sinó per Recursos 

Humans.  

Respecte a si s’han buscat recursos alternatius, hem fet el que hem pogut i sabut. 

Hem anat a administracions: a la Generalitat, a la Diputació, a institucions com l’obra 

social de La Caixa —estem pendents de resposta—. La Diputació ens ha compromès 

un ajut per al projecte de Rocafonda que no estava previst.  

A hores d’ara, ja hem gastat més del que teníem. Per tant, no hauríem pogut ni 

arribar fins aquí. La previsió de subvencions era de 464.066 euros, amb una rebaixa 

de 263.000 i això ha fet que quedin només 201.000 euros de subvenció ingressats. 

El cost del personal ara mateix, al mes de juliol, és de 248.143 euros; aquí ja es veu 

que hi ha una diferència entre el cost i els ingressos per subvenció, diferència que 

haurem de cobrir en part amb l’ajut de la subvenció de la Diputació i en part amb 

recursos municipals.  

Quant al fet de recuperar els llocs de treball en el futur més proper, amb la situació 

econòmica que tenim malauradament no puc agafar el compromís perquè seria 

enganyar.  

Ens estem plantejant poder fer canvis per tal d’optimitzar els recursos humans que 

tenim. Ho estem estudiant. No pateixin que abans de fer-ho, ho comentarem. Quan 

parlem d’optimitzar els recursos humans, més enllà dels criteris polítics sobre quines 
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polítiques s’han de tirar endavant, s’ha de comptar també amb gent que coneix la 

casa, el personal, les capacitats i l’organització.  

En tot cas, la nostra voluntat és mantenir els programes de mediació intercultural, els 

programes d’acollida, d’acomodació i els d’educadors socials. Segurament portarem 

al ple el fet de poder-los convertir en programes municipals a fi de poder-los dotar de 

diners del pressupost municipal.  

El que s’ha fet ha estat un esforç per mantenir més de la meitat de les persones, 

cosa que ja vaig explicar a la comissió informativa: el Servei són catorze persones, 

dues ja eren de la plantilla municipal i en restaven set. Ja fa mesos que dues 

d’aquestes set, per alliberar part del capítol 1 del Servei, van passar a altres 

programes amb finançament municipal de Joventut i Dona perquè, en definitiva, eren 

persones que ja estaven treballant a Joventut i Dona de procedència immigrada i van 

continuar fent la seva feina però es van adscriure al Servei de Família. Pel que fa a 

les altres cinc, tres que continuen són mediadors i els altres dos són educadors.  

 

 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, agraeix la tranquil·litat amb què s’ha 

desenvolupat el ple i desitja a tothom una molt bona Diada, en què espera la 

participació de tots en els diferents actes.  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a la una de la matinada,  el Sr. President 

aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  


