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ACTA NÚM. 09/2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA  7 DE JUNY DE 2012. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
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) 
 
 

És excusada l’assistència a la sessió de la Sra. Maria Carme Maltas i Freixas, 

regidora del grup municipal Socialista. 

 



 2

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

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 
3665/2012 de 4 de juny 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 de juny 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 7 de juny de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de 

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

 

 

                                                              ORDRE DEL DIA 
 

 

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 12 d’abril de 2012.  

 

2  DESPATX  OFICIAL 

 

 

 DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
  

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP contra 

l’homofòbia i la transfòbia. 

  

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP per a 

reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l’amnistia fiscal proposada amb els 

pressupostos generals de l’Estat 2012. 

 

5 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP per a 

reclamar el pagament de l’IBI en Béns Immobles de titularitat de l’església catòlica, tota 

la resta de confessions religioses, entitats jurídiques, ONGs, Partits Polítics i les seves 

Fundacions.. 
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6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PxC per instar al Govern Central 

a eliminar l’aplicació del Conveni signant amb la Comissió Islàmica que atorga 

l’exempció del pagament de l’IBI als immobles destinats a usos religiosos, així com 

eliminar també l’exempció a les Fundacions i seus de Partits Polítics i Sindicats. 

 

7 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC i d’ICV-EUiA contra les 

retallades d’educació aprovades pel Govern de l’Estat.  

 

8 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP de cara a 

adoptar les mesures necessàries que garanteixin el suport i el disseny de polítiques 

educatives destinades a compensar el risc de fracàs escolar en les escoles en situació de 

desavantatge. 

 

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PxC en defensa del la inserció 

laboral dels discapacitats. 

 

10 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CIU i  PSC  perquè les 

polítiques actives d’ocupació siguin un mitjà dels ajuntaments per millorar l’ocupabilitat 

de les persones i afavorir el desenvolupament econòmic. 

 

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per tal que 

l’ajuntament de Mataró s’adhereixi a la Campanya #novull pagar i reclami a la 

Generalitat que no tramiti les denúncies de les empreses concessionàries contra els 

conductors/es que es neguen a pagar el peatge de les autopistes.  

 

  

  DICTAMENS 
 ALCALDIA 
 

12 Canvi representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de 

l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.  

 

13 Designar suplent en representació de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci de 

Promoció Turística “Costa del Maresme”. 

 

  

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

14 Prendre coneixement de l’Informe corresponent al 3r i 4t trimestre 2011 del compliment 

dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i 

els seus Organismes Autònoms. 

 

15 Prendre coneixement de l’Informe corresponent al 1r trimestre 2012 del compliment 

dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i 

els seus Organismes Autònoms. 

 

 16 Recuperació d’ofici de la finca situada al carrer Muntanya, 1, de Mataró.  
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 Compres i Contractacions 
 

17 Liquidació de l’exercici 2011 i aprovació del pressupost provisional per a l’exercici 

2012 del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”. 

 

 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
 Obres  
 

18 Ratificació Decret de l’Alcaldia  2418/2012 de 12 d’abril relatiu als nomenaments  dels 

membres del Comitè d’avaluació i seguiment d’actuacions previstes en el Projecte 

d’intervenció integral de l’àrea urbana de Rocafonda-El Palau-Escorxador ( Llei de 

Barris). 

 

 

 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

19 Aprovació d’estudis previs de modificació del Pla General en relació a l’àmbit del 

Sector “El Sorrall” i entorns i suspensió de la tramitació de projectes de gestió 

urbanística. 

 

 

 Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

20 Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'Activitats de Mataró. 

 

 

 CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Institut Municipal d’Acció Cultural 
 

21 Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el 

Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural. 

 

22 Canvi representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de 

l’Ajuntament de Mataró en el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural. 

 

 

            Institut d’Esports 
 

23 Canvi del representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular al Consell 

Rector de l’Institut d’Esports. 

 

 

           Servei de Benestar Social 
 

24 Aprovació del contracte programa entre el Departament de Benestar Social i Família i 

els ens locals, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 

polítiques d’igualtat 2012-2015. 
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          Conselleria delegada de Cultura 
 

25 Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat. 

 

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per tal que davant la 

fallida de Bankia s’integri la Biblioteca de la Caixa Laietana a la xarxa pública i perquè 

no es perdi el seu Fons Bibliogràfic que és el fruit d’una obra social pensada per servir a 

la ciutadania de Mataró. 

 

27 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i PSC per a 

reclamar la continuïtat de l’obra social de la Caixa d’Estalvis Laietana. 

  

28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per tal de què es 

procedeixi a l’elaboració d’un nou Pla Jove de Mataró. 

 

29 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de CIU referent a la continuïtat de 

l’obra social de la Caixa d’Estalvis Laietana. 

 

30 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per tal de garantir la 

continuïtat dels centres especials de treball  i la inserció a l’empresa ordinària de les 

persones discapacitades 

 

 

 

 PRECS I PREGUNTES 
 

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

l’incident al mercat de venda no sedentària del Pla d’en Boet. 

 

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

l’estat de la vorera de la Avinguda Perú. 

 

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’escrit 

entrat a Registre per la Comunitat de Propietaris de Ronda President Macià núm. 94-100 

de la nostra ciutat. 

 

34 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s’assimilin 

els preus de les infraccions per excedir el temps d’estacionament de la zona blava i la 

zona rotatòria taronja. 

 

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

viabilitat de l’Escola Municipal de Musica de Mataró. 

 

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

tancament de l’entitat Mutuam (Montepio Tèxtil de malalties, servei de Previsió Social). 
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37 Prec que presenta el grup municipal Socialista per a què Mataró sigui ciutat de 

destinació Turisme Esportiu que atorga l’Agència Catalana de Turisme. 

 

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

revaloritzi el preu dels lloguers dels dos locals cedits a entitats de confessió religiosa 

islàmica al polígon de Mata-Rocafonda i al de Pla d’en Boet i aquests siguin a preu de 

mercat en tant en quan dura el contracte de lloguer. 

 

39 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la presentació 

de la Memòria de Via Pública de 2011 als grups municipals. 

 

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

prohibició de jugar a pilota als menors d’edat a la Plaça Pi i Maragall. 

 

41 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació de Caixa Laietana i 

les conseqüències econòmiques i socials sobre la nostra ciutat. 

 

42 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el procés de negociació laboral 

a l’empresa municipal Aigües de Mataró.  

 

43 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre els problemes sorgits en el 

procés de preinscripció i adjudicació de places escolars pel curs 2012-2013. 

 

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

Unida i Alternativa sobre les retallades dels serveis directes a les persones que busquen 

feina. 

 

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

Unida i Alternativa  sobre la contractació del Director d’Administració i Finances de 

l’empresa pública Aigües de Mataró. 

 

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

Unida i Alternativa en relació al compromís públicament establert pel govern municipal 

de mantenir l’actual model de l’Escola Municipal de Música i al procés iniciat en el sí 

del Consell Plenari de l’IME per arribar a un consens en els Plecs de Clàusules que han 

de regir l’externalització d’aquest servei. 

 

47 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al 

fet que el concurs públic per adjudicar la gestió dels Espais Joves afavoreix les grans 

empreses i perjudica les entitats de la ciutat. 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
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1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DE 12 D’ABRIL DE 2012.  

 

 

El Sr. Alcalde pregunta als membres de la Corporació si tenen alguna observació a 

fer sobre l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple que tingué lloc el dia 12 

d’abril de 2012. No havent-hi cap intervenció, l’acta és aprovada per unanimitat. 

  

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

2  -  DESPATX  OFICIAL 
 

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

 
 
 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
3  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I CUP CONTRA 

L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA. 
 

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

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

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

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

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

de juny Dia de l'Alliberament LGTB dintre de les accions culturals i 
educatives del municipi. 
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- Emprendre la coordinació necessària entre els serveis d’infància i 
adolescència de l’Ajuntament i els centres educatius del municipi per tal de 
fer front i prevenir possibles casos de bullying LGTBfòbic. 

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

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

 

 

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

recorda al Sr. Martínez que ja li va comentar en el darrer ple municipal que el seu 

grup no és partidari d’aquesta mena de propostes perquè el que es pretén és 

polititzar-les. Dit això, a nosaltres els acords ens semblen correctes i coherents i és 

per això que hi donarem suport. No obstant això, a la part expositiva, on s’esmenta 

que hi ha països on fins i tot s’arriba a la pena de mort, hagués estat bé esmentar 

quins són aquests països. Els països on gais i lesbianes poden afrontar penes de 

mort són Iran, Mauritània, Aràbia Saudita, Qatar, Sudan, Iemen, Nigèria i Somàlia. 

Per raons principalment religioses, degut a que la xaria o la llei islàmica considera 

que les relacions entre persones del mateix sexe són un delicte. 

També emplaço al Sr. Martínez a que, aprofitant la visita de l’ambaixador de Gàmbia, 

li pregunti per què allà penalitzen la conducta homosexual com a delicte antinatural 

amb condemnes fins a 14 anys de presó. A més, el 2008 van anunciar que el govern 

gambià aplicaria lleis molts més dures contra els homosexuals i que fins i tot tallarien 

el cap als homosexuals que fossin descoberts a Gàmbia. Per tant, reflexionem sobre 

el fet de convidar gent al nostre país quan tenen una cultura que va en contra de la 

democràcia, rebent-los fins i tot com a convidats d’honor.  

 
 
 

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

Catalunya, lamenta dir que els hagués agradat votar a favor de la proposta amb la 

qual estan totalment d’acord, però que no ho faran perquè consideren que el propòsit 

d’ICV-EUiA és treure’n rèdit polític. D’altra banda, nosaltres li havíem demanat que 

modifiqués la part expositiva, eliminant dues coses en les quals no creiem —una 

d’elles és que la unió entre persones del mateix sexe se’n digui matrimoni i l’altra és 

el tema de l’adopció—. Com que aquesta modificació no s’ha produït, lamentant-ho 

molt ens hi abstindrem.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  

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

Popular de Catalunya.  

 
 
 
 
 
4  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I CUP PER A RECLAMAR AL 

GOVERN DE L’ESTAT LA RETIRADA DE L’AMNISTIA FISCAL 

PROPOSADA AMB ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE 

L’ESTAT 2012. 

 

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

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

 
“El govern del PP ha aprovat un pla d'amnistia fiscal que el ministre d'Hisenda ha 
anomenat “pla de regularització d'actius ocults”. Es parla d’”un programa extraordinari 
per a incentivar que els contribuents de l'IRPF, IS i del IRNR regularitzin la seva 
situació tributària, declarant aquells béns o drets ocults a la Hisenda Pública”. 
L'operatiu d'aquest pla consisteix que aquelles persones que hagin estat evadint 
impostos tinguin un termini temporal (fins a novembre de 2012) que els permeti 
presentar una declaració tributària especial en la qual se'ls gravi a un tipus impositiu 
del 10%. 
 
D’acord amb la informació publicada a l’Anuari dels Mèdia.CAT Els silencis mediàtics 
de 2011, el Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA) calcula que 
l’economia catalana submergida s’eleva cada any a 16.000 milions d’euros; el 71% 
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de les grans corporacions empresarials trampegen la jurisprudència i eviten declarar 
tots els seus beneficis. Conseqüentment, per tal de mantenir el nivell de serveis 
públics i reequilibrar aquestes irregularitats fiscals, la ciutadania catalana ha de fer un 
sobreesforç econòmic pagant més en concepte d’impostos (a cada ciutadà dels 
Països Catalans se li cobra una mitjana de 876 euros anuals de més en quotes 
socials). L’amnistia fiscal decretada pel govern espanyol premia els defraudadors i 
enquista la situació descrita, la qual cosa impedeix el desenvolupament d’una 
fiscalitat justa i progressiva. 
 
Atès que aquest pla considerem que és enganyós, injust, inútil, inconstitucional i, a 
més, incrementarà el frau. 
 
Atès que és enganyós, ja que negar que aquest pla sigui una amnistia fiscal, és jugar 
amb les paraules creient que podran enganyar algú, i prescindint del que està 
establert en la literatura de la Hisenda Pública. En efecte, hi ha consens entre els 
economistes que la definició d’ amnistia fiscal és la següent: “una mesura o conjunt 
de mesures amb la finalitat de condonar penes o sancions de caràcter civil i criminal 
als contribuents, que admetin voluntàriament no haver pagat el deute impositiu 
corresponent a impostos de períodes precedents -o haver-lo fet parcialment-, i que 
ara declaren completament”... i això és el que es fa. 
 
Atès que és injust, perquè els defraudadors i els que evadeixen capitals seran els 
grans beneficiats, mentre es castiga un altre cop a les classes més populars 
incrementant la pressió fiscal, pujant serveis com la llum, el gas, retallant despesa 
social, o rebaixant considerablement les partides per a les polítiques actives 
d’ocupació. A més, aquesta amnistia significa un greuge comparatiu enfront de qui 
paguen els seus impostos. 
 
Atès que és inútil, ja que com avala l’experiència, no servirà per què aflorin tants 
capitals no declarats com s’espera. A més, els defraudadors no es creuran que 
aquesta sigui la seva última oportunitat de treure a flotació els seus actius ocults sota 
amenaça d’un pla de lluita contra el frau, perquè aquesta és la quarta amnistia fiscal 
de la democràcia i, per tant, ningú veurà aquesta oportunitat com irrepetible. Per una 
altra part, els vaivens de l'Executiu i la seva aposta final pel perdó al diner negre no 
crearà "confiança" en l'exterior cap a Espanya. 
 
Atès que considerem que és inconstitucional, perquè és antisocial, perquè vulnera 
l'esperit i la lletra de l'article 31 de la Constitució espanyola en el que té a veure amb 
la progressivitat del pagament dels impostos. Considerem que és inconstitucional 
perquè la mateixa Constitució prohibeix l'amnistia i, per molt que es vulgui 
emmascarar, el decret llei l'estableix: a partir de determinada quantitat, el frau 
constitueix un delicte fiscal i el que fa el decret llei és eximir de responsabilitat penal 
als qui, al sotmetre's a la regularització fiscal, posen al descobert la comissió d'un 
delicte o delictes contra la Hisenda pública. 
 
Atès que incrementarà el frau, ja que és un efecte crida a la insubmissió fiscal, a no 
pagar, als que sí paguen tots els impostos amb regularitat, i ara veuen com un cop 
més els prenen el pèl. 
 
Els Grups Municipals d’ICV-EUiA i CUP proposen l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Reclamar al Govern de l’Estat la retirada de l’amnistia fiscal proposada 
amb els Pressupostos Generals de l’Estat per 2012 per la seva ineficàcia i la 
profunda injustícia respecte a la gran majoria de ciutadans que compleixen 
honestament amb les seves obligacions tributàries. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a traspassar la gestió i les competències de 
l’Agencia Tributaria espanyola a l’Agència Tributària de Catalunya, dotant-la de més 
recursos i reformant l’actual metodologia, organització i distribució del treball per a 
combatre el frau fiscal. 
 
TERCER.- Donar trasllat dels acords al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, i als grups parlamentaris del Congrés del Diputats.” 
 

 

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

donarà suport a la proposta. També ens sentim molt indignats amb aquest pla 

d’amnistia fiscal, ja que significa un greuge davant d’aquells que paguen els seus 

impostos. A més, aquesta amnistia no exigeix explicar l’origen dels diners i permetrà 

el blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, la prostitució i la corrupció. No és 

la primera vegada que s’aprova una mesura així a Espanya en època de democràcia: 

la primera vegada va ser l’any 1984 mentre hi havia Miguel Boyer al capdavant del 

Ministeri d’Economia i Hisenda; llavors es va permetre una amnistia a través de 

compra de pagarés públics. Una altra amnistia va tenir lloc l’any 1991 durant el 

govern de Felipe González, en què es va permetre la compra de deute públic amb 

diners evadits a un interès del 2%.  

Els convido, doncs, a una reflexió i al sentit comú, perquè crec que és el moment de 

reparar tots els errors comesos i evitar les polítiques continuistes que han propiciat la 

situació tan lamentable en què ens trobem. Estem disposats a donar tot el nostre 

suport a la proposta, malgrat ens agradaria que vostè, Sr. Martínez, acceptés alguna 

petita esmena als acords: 

El primer acord el deixaríem tal com està, però al segon acord ens agradaria millorar 

una mica el redactat. Nosaltres creiem que és necessari que es permeti el prop dels 

8.000 tècnics d’Hisenda —el 80% dels efectius de l’Agència Tributària— que puguin 

inspeccionar les grans fortunes, ja que aquests es troben limitats a una facturació 

inferior als 5,7 milions, que només els permet controlar els autònoms, les 

microempreses i el petit contribuent. La major part de les grans fortunes cometen el 
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71% de l’evasió fiscal a Espanya i, segons GESTHA, escapa al seu control i 

defrauden més de 42 milions a l’any. 

Més que una qüestió d’incrementar la plantilla, es tractaria més d’optimitzar-la i treure 

les limitacions a les qual es troben sotmesos els tècnics d’Hisenda.  

D’altra banda, crec que és terrible constatar el sadomasoquisme del Govern que 

menysprea el ciutadà del carrer, contra el qual està disposat a descarregar tota la 

seva artilleria pressupostària, fiscal i penal, mentre consent que els poderosos li 

imposin quan i quant volen contribuir al sosteniment de les càrregues públiques.  

L’amnistia fiscal també és qüestionable des del punt de vista jurídic fins a l’extrem de 

poder considerar-la inconstitucional perquè vulnera l’article 31 de la Constitució 

espanyola, que diu: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 

acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado 

en los principios de igualdad y progresividad”. La amnistia va totalment en la direcció 

contrària. Encara que la Constitució no prohibeix expressament l’amnistia, sí que 

impedeix que la llei autoritzi indults generals, com diu l’article 62 lletra i). I si la 

constitució prohibeix l’indult general, amb major motiu impedeix que la llei autoritzi 

una amnistia. 

Per aquest motiu seria necessari afegir un altre punt d’acord més, perquè en cas de 

rebre la negativa del Govern a retirar l’amnistia, es procedeixi a la reclamació per via 

jurídica al Tribunal Constitucional. 

Per tant, estaríem d’acord amb el primer punt, i el segon punt d’acord hauria de 

quedar així: “Instar el govern de l’Estat a retirar el límit de facturació als quals es 

troben sotmesos els tècnics d’Hisenda per dur a terme inspeccions i investigacions. 

Reformar la seva metodologia, organització i distribució del treball i, en cas que sigui 

necessari, incrementar els recursos i la plantilla de l’Agència Tributària”. 

Finalment, inclouríem un tercer punt que digués: “En el cas que el govern de l’Estat 

es negui a concedir el nostre acord del punt primer, instar la resta de partits polítics 

amb representació parlamentària a obrir el corresponent procés legal davant del 

Tribunal Constitucional”. I el quart punt seria el seu tercer punt actual. 

 

 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, recorda que el que estem votant 

aquí és la proposta tal com està formulada en l’ordre del dia. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, lamenta la introducció del Sr. Martínez i opina que hauríem de ser tots una 

mica més curosos amb el que diem. D’altra banda, recorda novament que no ens 

trobem ni al ple del Senat ni al ple del Congrés dels Diputats i el que s’està debatent 

és una mesura que ja han pres altres governs prèviament. Nosaltres hi votarem 

negativament perquè ens hi solidaritzem amb el govern del PP, però tampoc no ens 

agraden les amnisties fiscals, ni ara ni abans, però no deixen de ser un mal menor.  

També m’ha semblat una mica avantatgista el que acaben de fer vostès, perquè 

saben que amb la llei que es va aprovar no només es parlava de fer aflorar 6 mil 

milions d’euros, la qual cosa suposa poder finançar moltes d’aquestes polítiques 

socials de les quals parlen. També els recordaré l’herència rebuda i acabarem amb el 

debat estèril de sempre. S’han deixat de dir que les rendes no declarades i que, per 

tant, continuïn en economia submergida i en diner negre fins ara prescrivien però a 

partir d’ara mai no prescriuran. Aquests deutes fiscals podran ser reclamats passi el 

temps que passi —entenem que s’està parlant d’uns 6 mil milions d’euros—. Es 

limitarà el pagament en efectiu de totes aquelles operacions que superin els 2.500 

euros en què intervingui un empresari professional. Tant el pagador com el receptor 

que incompleixin aquesta limitació seran sancionats amb multes de fins al 25% del 

total. S’exclouen totes les obligacions de les operacions exclusivament entre 

particulars com les entitats de crèdit i els turistes. Les empreses i els ciutadans 

hauran d’informar dels comptes i els valors que tinguin a les entitats financeres a 

l’estranger i el seu incompliment també comportarà una sanció específica. 

Per tant, no ens agraden les amnisties fiscals, però entenem que és un mal menor. Hi 

ha alguna altra manera de fer aflorar aquest diner negre? Qui pot evadir aquests 

diners? El petit autònom professional de la ciutat? O bé els que tenen diners de 

veritat i més facilitat per evadir-los? Ens agradi o no hem d’optar pel mal menor.  

 

 

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

afirmatiu del PSC a la proposta. També vull aclarir que les factures que queden per 

cobrar per part de proveïdors pertanyen a un gran proveïdor i no a cap petit proveïdor 

de la ciutat. Tots ells han cobrat puntualment, independentment del fet que es votés 

en contra del decret Rajoy. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

en explicació de vot, manifesta que no comparteix la part expositiva de la proposta, 

però sí votaran favorablement els acords de la proposta. 

  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (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: Cap.   

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm.5 i 6 per 

venir referits a temàtiques coincidents. 

 

5  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I CUP PER A RECLAMAR EL 

PAGAMENT DE L’IBI EN BÉNS IMMOBLES DE TITULARITAT DE 

L’ESGLÉSIA CATÒLICA, TOTA LA RESTA DE CONFESSIONS 

RELIGIOSES, ENTITATS JURÍDIQUES, ONG, PARTITS 

POLÍTICS I LES SEVES FUNDACIONS. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

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

“Atès que el darrer 31 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 
de desembre de 2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic. Una de les principals mesures en 
matèria tributària adoptades és l’augment de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i és 
una de les “mesures temporals i progressives” del Govern de l’Estat. 

Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, parla de les 
exempcions de l’IBI. I en el punt “c” diu que estaran exempts “Els de l’Església 
Catòlica, en els termes previstos en l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre Afers 
Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no 
catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes en els respectius acords 
de cooperació subscrits en virtut  d’allò que disposa en l’article 16 de la Constitució.” 
Aquesta exempció total i permanent de la contribució territorial urbana afecta a 
temples i capelles, residències, oficines, seminaris, convents, habitatges, locals de tot 
tipus, places d’aparcament i solars titularitat de l’Església Catòlica i també els de les 
confessions que tenen conveni amb l’Estat (la Federació d’Entitats Religioses 
Evangèliques, la Federació de Comunitats Israelites i la Comissió Islàmica). 

Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en igualtat de 
condicions amb la resta de ciutadans. 

Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments, generada per la baixada 
d’ingressos i la necessitat urgent de fer front a la despesa social per pal·liar les 
dificultats socioeconòmiques que avui pateixen moltes famílies, entre d’altres 
mesures per fer front a aquesta complexa situació, caldria fer les modificacions 
legislatives pertinents, que afectin al pagament de l’IBI. 

Atesa la creença en la laïcitat com una garantia d’un poder públic al servei de tota la 
ciutadania i d’un ordenament jurídic que garanteixi els drets fonamentals i comuns per 
a tota la població, i per tant amb tractament fiscal i de subvencions sense distincions 
a totes les entitats o associacions declarades d’interès públic. 

Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents ACORDS: 

1- Instar al Congrés del Diputats a que suprimeixi, per a l’exercici de 2013 de la 
Llei d’Hisendes Locals, l’exempció de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) a 
l’Església Catòlica i a tota la resta de confessions religioses, així com a les 
seves organitzacions i centres d’ensenyament religiós. 

2- Elaborar i publicar des dels serveis municipals un cens del nostre municipi, 
dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i registrats a nom de 
l’Església Catòlica i de tota la resta de confessions religioses, i avaluar-ne el 
cost de les exempcions fiscals de què disposen amb els criteris exposats a 
l’anterior apartat. 

3- Aplicar, si s’escau, les taxes derivades de la prestació dels serveis municipals 
als equipaments de titularitat de l‘Església Catòlica i de tota la resta de 
confessions religioses, en igualtat de condicions amb la resta de contribuents i 
entitats. 
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4- Instar al Govern de l’Estat que porti una proposta al Congrés dels Diputats per 
a modificar la Llei d’Hisendes Locals, la Llei de Mecenatge i Fundacions i 
altres normes estatals, autonòmiques i locals, per a evitar injustificables 
exempcions de l’IBI i d’altres impostos a l’Església Catòlica i a tota la resta de 
confessions religioses, entitats jurídiques, així com les ONG i els partits 
polítics i les seves fundacions.” 

 
 
 
6 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL PXC PER INSTAR AL GOVERN CENTRAL A 

ELIMINAR L’APLICACIÓ DEL CONVENI SIGNANT AMB LA 

COMISSIÓ ISLÀMICA QUE ATORGA L’EXEMPCIÓ DEL 

PAGAMENT DE L’IBI ALS IMMOBLES DESTINATS A USOS 

RELIGIOSOS, AIXÍ COM ELIMINAR TAMBÉ L’EXEMPCIÓ A LES 

FUNDACIONS I SEUS DE PARTITS POLÍTICS I SINDICATS. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Atès els durs moments econòmics per els quals passen les Administracions 
públiques i les corporacions locals. Així com la crisi que no troba final i afecta a 
empreses i famílies de forma excepcional, i tot repercuteix en els comptes de la 
Generalitat o el Govern Central que genera un enorme dèficit a causa del descens 
dels ingressos i l'augment de les despeses extraordinàries, com els que suposen els 
rescats a diferents entitats bancàries i l'augment de la prima de risc del deute als 
mercats especulatius. 
 
Atès que com a mesura de justícia social i amb l'objectiu de reduir aquest dèficit, i 
més tenint en compte que els ciutadans del carrer estan rebent un augment 
d'impostos i retallades en tots els àmbits de la societat que afecten de forma taxativa 
als serveis públics. 
 
Atès que des dels partits polítics se'ns demana un esforç col•lectiu als ciutadans, i 
considerem que no tots estem contribuint de la mateixa forma per sortir d'aquesta 
crisi. 
 
Atès que hi ha institucions privilegiades com les comunitats islàmiques representades 
per l'acord signat amb el Govern de l'Estat amb la Comissió Islàmica a l'any 2002 en 
el marc de l'aprovació de la llei de mecenatge, que no solament rep íntegres milers 
d'euros en ajudes i subvencions de l'Estat, Govern de la Generalitat i Ajuntaments, 
sinó que es troba exempta de pagar l'Impost de Béns Immobles. 
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Atès que en tot l'estat hi ha prop de 1.000 mesquites, de les quals Catalunya 
posseeix la gran majoria amb 214 i que actualment la Ciutat de Mataró tenim quatre 
mesquites: dues al polígon industrial del Pla d'en Boet, una al de Mata-Rocafonda, i 
una quarta a l'Avinguda Jaume Recoder. 
 
Atès que el objectiu de les institucions religioses ha de ser la de l'altruisme o actituds 
filantròpiques per a la vida comuna, per a la solidaritat, l'atenció humana, en el social i 
civil i en lo moral o cultural en les relacions familiars i quotidianes.  
 
Atès que com alerten nombrosos estudis policials i experts en la matèria, moltes de 
les mesquites que tenim el nostre país són focus d'integrisme que difonen la sharia o 
llei islàmica com una llei total per regir als seus fidels i xoca frontalment amb els 
objectius d'una institució religiosa dins de la democràcia, i ho demostra fets com els 
succeïts per l'imam de la mesquita de Terrassa. 
 
Atès que el RDL 20, de 30 de desembre de 2011, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a correcció del dèficit públic, insta a les 
Corporacions Locals a una pujada suplementària de l'IBI de fins al 10%, que hem de 
pagar tots els ciutadans. 
 
Atès que en aquest text es demana un simple gest de compromís de partits polítics i 
sindicats i no s'entén que no col•labori com la resta de ciutadans. 
 
Atès que el Ple és l'òrgan competent segons estableix l'art. 52 del decret legislatiu 
1/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol•licita al Ple l'adopció dels 
següents acords: 
 

1. Que l'Ajuntament de Mataró exigeixi al Govern i a les Corts Generals, que a 
través de la propera Llei de Pressupostos, se suprimeixi de la Llei d'Hisendes 
Locals l'aplicació del conveni signat amb la Comissió Islàmica que atorga 
l'exempció del pagament de l'IBI als immobles destinats a usos religiosos, així 
com eliminar també l'exempció del pagament a les fundacions i seus de partits 
polítics i sindicats. 

2.  Que s'insti al Congrés dels Diputats i al Govern Central perquè facin les 
modificacions pertinents en la Llei d'Hisendes Locals, en la Llei de Mecenatge 
i Fundacions i altres normes locals i Lleis estatals i autonòmiques, a fi d'evitar 
injustificables exempcions de l'IBI i d'altres impostos als partits polítics i altres 
entitats jurídiques. 
 

3.  Que s'insti al Congrés dels Diputats al fet que es revisin els convenis amb la 
Comissió Islàmica. 
 

4.  Donar trasllat d'aquests acords als partits polítics presents al Congrés dels 
Diputats i Parlament de Catalunya, així com al Govern Central.” 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, recorda que hi ha tres propostes presentades respecte d’aquest tema i un 

prec del seu propi partit que es presentarà en el punt 38.  

L’IBI és la xocolata del lloro, perquè quan parlem de l’IBI dels centres islàmics 

hauríem de saber que a la ciutat estem subvencionant des de fa 10 anys les dues 

mesquites, ja que estan en propietat municipal i n’estem subvencionant el lloguer per 

un import bastant superior a l’IBI.  

I resulta curiós —estic d’acord amb la Sra. Lora— que vostès hagin hagut de canviar 

la seva proposta de resolució inicial per aquesta més ampliada. Com també el fet que 

presentin aquesta reclamació del pagament de l’IBI ara que estan en l’oposició i no 

durant tots els anys que han format part del govern de la ciutat.  

D’altra banda, respecte a l’Església catòlica, a la llista que ha llegit la Sra. Lora es 

podrien afegir més coses, com ara els centenars de milers de voluntaris que hi ha a 

les accions pastorals i les confraries. En aquesta ciutat les tres confraries més 

importants que hi ha es paguen la seva seu social, la seva casa de germandat, i l’IBI, 

i des d’aquí no els hem donat cap subvenció. Però a més de tot això, hi ha més 

d’1.400.000 nens i nenes en aquest país que cursen els seus estudis en un centre 

subvencionat de l’Església catòlica. Què passaria si la xarxa pública hagués 

d’assumir aquests estudiants? 

L’Església catòlica, a més a més, també atén més de 200.000 immigrants. Hi ha més 

de 50.000 nens i joves en educació especial que també són atesos per l’Església 

catòlica, més de 25.000 orfes, més de 57.000 ancians, etc. Vostè ha parlat de 

privilegis però sembla que li costa reconèixer la tasca que fa l’Església catòlica, la 

qual cosa és un fet.  

En definitiva, estem d’acord que els partits polítics, les fundacions i els sindicats 

paguin l’IBI, per tant, estem d’acord amb els punts que així ho reflecteixin. Com que 

entenem que l’acord que parla de les confessions, parla també dels evangelistes      

—d’evangelistes també n’hi ha a la ciutat, alguns dels quals han rebut queixes— i no 

es pot destriar entre unes i altres, i el que no volem és fer mal a l’Església catòlica ni 

a cap altra confessió que faci bé la seva labor social, donarem suport a tots els punts 

que diguin que els partits polítics, fundacions i sindicats paguin, però votarem 

negativament la resta de punts sobre les confessions. I votarem favorablement a la 

proposta alternativa del Govern, perquè entenem que engloba tota la resta.   
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Finalment, convido al Sr. Martínez a afegir-se a la campanya “Por tantos” per veure 

com es finança l’Església catòlica i quina és la seva labor social.  

 

 

 

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

posiciona el vot de CIU respecte a les dues propostes de resolució presentades, que 

serà negatiu en tots dos casos. Podríem parlar d’un replantejament del finançament 

de l’Església catòlica i també de les confessions religioses en general i seria un 

treball profund i extens, perquè evidentment no tots els elements segurament 

mereixerien el mateix tractament. A tall d’exemple, estaran d’acord que tot el grapat 

molt important de béns culturals que regenta l’Església catòlica, que els manté, no 

poden tenir el mateix tractament que altres edificis que poden ser nous i poden donar 

altres serveis. Aquí a prop tenim la basílica de Santa Maria, que és un patrimoni 

cultural de la ciutat més enllà de si és propietat de l’Església o no... 

Un altre punt per no votar-hi a favor és l’obra social que fa l’Església i també altres 

confessions religioses del signe que siguin. Per exemple, en aquests edificis dels 

quals vostès pretenen cobrar l’IBI fa la seva feina Càrites interparroquial, una tasca 

imprescindible en els moments que estem passant.  

Finalment, el problema del finançament local no el resoldrem fent una proposta sobre 

el pagament de l’IBI aquí. El finançament local ha vingut en diferents mandats de la 

mà de diferents partits i és una assignatura pendent que no resoldrem d’aquesta  

manera. D’altra banda, per evitar-nos aquest enrenou dels vots particulars, el nostre 

grup ha presentat aquest matí un text en forma de proposta alternativa que no és res 

més que extreure de la seva proposta allò amb què nosaltres estem d’acord: 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ALTERNATIVA QUE PRESENTA 

EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER RECLAMAR EL PAGAMENT 

DE L’IBI DELS BÉNS IMMOBLES TITULARITAT DE PARTITS 

POLÍTICS I LES SEVES FUNDACIONS. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

presenta la proposta següent: 

 
“Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments, generada per la baixada 
d’ingressos i la necessitat urgent de fer front a la despesa social per pal·liar les 
dificultats socioeconòmiques que avui pateixen moltes famílies, entre d’altres 
mesures per fer front a aquesta complexa situació, caldria fer les modificacions 
legislatives pertinents, que afectin al pagament de l’IBI dels béns immobles de 
titularitat de sindicats, partits polítics i les seves fundacions. 
 
Per aquesta raó el grup municipal de CiU  proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Instar al Govern de l’Estat que porti una proposta al Congrés dels Diputats 
per a modificar la Llei d’Hisendes Locals, la Llei de Mecenatge i Fundacions i altres 
normes estatals, autonòmiques i locals, per a evitar injustificables exempcions de l’IBI 
i d’altres impostos als sindicats, als partits polítics i les seves fundacions. 

Segon.- Comunicar aquest acord, per tal de sol·licitar el seu suport, als grups polítics 
presents al Congrés dels Diputats i el Senat, així com a tots els partits polítics amb 
seu a Mataró.” 
 

 

 

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

Popular, recorda que després d’una hora de ple, estem en el punt 5 i aquesta és la 

seva primera intervenció. Suposo que la gent entendrà que això no ha estat gratuït.  

Crec que s’ha iniciat un debat pertinent i necessari. Un debat que està present als 

mitjans de comunicació i que s’ha d’abordar. Les confessions religioses han de pagar 

IBI? Nosaltres creiem que sí, perquè a la CUP defensem un model d’institucions 

laiques on han de prevaler els principis d’igualtat i de justícia. I, per tant, tothom ha de 

pagar l’IBI.  

Pel que fa a la primera proposta que se’ns va presentar, la CUP crèiem que era coixa 

i s’havia d’ampliar afegint altres entitats com les ONG i els partits polítics. Arran 

d’aquesta reflexió, vam proposar als companys d’Iniciativa la seva ampliació i així va 

ser. Nosaltres entenem que en un tema delicat com aquest no hi ha d’haver privilegis 

ni discriminacions, la qual cosa vol dir que per igual totes les confessions religioses 

han de pagar l’IBI, perquè sinó, tal com proposa la Sra. Lora, el que s’està generant 

és una confrontació i una discriminació entre les diferents confessions.  
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Un següent punt de reflexió: el Sr. López deia que l’IBI de les confessions religioses 

era la xocolata del lloro, però jo no sé si els 900 milions d’euros que tocaria pagar a 

l’Església catòlica en concepte d’IBI es poden considerar com a tal. Per nosaltres, 

aquests diners sí són importants i entenem que l’Església catòlica fa les seves 

aportacions de caire social, però el mateix cardenal Rouco Varela va “amenaçar” que 

si tirava endavant una iniciativa com aquesta retiraria totes les accions i aportacions 

que es feien en l’àmbit social. Per tant, sembla ser que tampoc no és una prioritat. 

Des dels mateixos responsables de Càrites s’ha posat de relleu que l’aportació de 

l’Església en aquestes accions socials no arriba ni a l’1% dels seus ingressos.  

És un debat llarg i segurament no s’ha de tractar de forma unilateral, però en línies 

generals defensem que tothom ha de pagar l’IBI, perquè és la manera més justa de 

tirar endavant una societat laica en què els serveis públics han de situar-se al 

capdavant de tot. 

 

 

 
La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, posiciona el vot 

del seu grup respecte a les tres propostes presentades.  

La proposta de la CUP i d’ICV-EUiA, que se centra especialment en les exempcions a 

les confessions religioses, fa referència a una exempció relativament recent, que es 

recull en la Llei del Mecenatge del 2002 i està pensada per a entitats sense ànim de 

lucre. La Llei determina clarament que en el cas de les confessions religioses només 

s’aplica aquesta bonificació a centres de culte i espais destinats a usos socials, però 

no a activitats que generen rendiment econòmic. Per tant, nosaltres el que volem ara i 

sempre és que s’apliqui la llei en vigor, en aquest àmbit també.  

A Mataró els espais de les confessions religioses també paguen la resta de taxes, 

com ara la taxa de brossa comercial. Per tant, també en aquest aspecte es recull. 

Podem dir que la llei ja s’està aplicant a la nostra ciutat.  

Si coincidim tots que cal fer una revisió de la Llei de Mecenatge i d’altres lleis que 

considerem oportunes, d’acord, fem-ho, però allà on toca, és a dir, al Parlament de 

Catalunya o al Congrés dels Diputats i que s’apliqui a tothom. És molt important 

garantir la igualtat de drets i deures de la globalitat de tota la nostra comunitat. Això 

sí, mentre no es canviïn les lleis, hem de respectar les que estan actualment en vigor. 
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Dit això, el nostre posicionament respecte a la proposta de la CUP i d’ICV-EUiA serà 

d’abstenció. Pel que fa a la proposta de PxC, el vot serà negatiu. I en referència a la 

proposta de CIU, nosaltres hi votarem favorablement.  

 

 

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

Catalunya, afirma que el Sr. Safont-Tria ha comès el mateix error que ha comès el Sr. 

Martínez, és a dir, s’ha oblidat de la tasca social de l’Església. Vostè diu que 

l’Església té una exempció d’IBI de 900 milions d’euros, però no diu tot el que aporta 

a l’Estat i a tots els ciutadans a través dels seus edificis, com ara la Sagrada Família, 

que és el monument més visitat de Barcelona, per exemple. Els locals d’ocupes de 

maulets, etc., pagaran IBI? Perquè a Mataró en tenim. Cal dir-ho tot. 

La Sra. López també ho deia, segurament aquests locals de l’Església a la ciutat 

estan pagant una taxa d’escombraries molt per sobre del que generen i l’estan 

pagant. Per tant, si entrem en un debat, primer centrem-lo en la ciutat, i després, 

diguem-ho tot. Ningú no posa en dubte que els locals que suposin un negoci per a 

alguna confessió paguin l’IBI, però és clar que l’Església catòlica i segurament altres 

confessions fan una feina social molt important. S’ha parlat de Càrites i del que va dir 

Rouco Varela, però és un 1%, és a dir gairebé 6 milions d’euros. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, passa a aclarir algunes qüestions. 

En primer lloc, Sra. Lora, ICV-EUiA ha pagat l’IBI religiosament. L’any 2011 i el 2012 

estan pagats, el que sí que és cert és que hem presentat un recurs perquè tenim tot 

el dret a ser tractats davant la llei com qualsevol altre. 

En segon lloc, Sr. López, no tenim cap fixació perquè l’Església catòlica pagui l’IBI 

perquè sí. Per nosaltres no és el mateix la tasca social que el benefici lucratiu de 

segons quins centres comercials, bancs, etc., o és que és just que com a titular d’una 

entitat o dels edificis d’una entitat que es diu Banco Pastor no paguin l’IBI? Li sembla 

just que a Mataró l’escola Pia Santa Anna no pagui l’IBI dels locals comercials situats 

al rovell de l’ou comercial de la ciutat? A mi em sembla que és injust, perquè en 

treuen un benefici. Ningú no qüestiona la labor de Càrites, al contrari, pensi que 
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l’Ajuntament de Barcelona, on hem governat fins fa poc, en quatre anys vam doblar 

l’aportació a Càrites i aquesta àrea la portava ICV. No oblidem, però, que hi ha 

concertats col·legis religiosos imposats per la dictadura que va viure el país.  

Crec que és indubtable que cada vegada hi ha més veus que demanen que l’Església 

catòlica pagui com tothom. De moment, ja han perdut la batalla a Itàlia, la seu de la 

cúria romana, on per primera vegada hauran de pagar els impostos d’aquells edificis 

que destinin a activitats comercials. Amb tots els respectes, el debat està al carrer i 

és imparable.  

 

 

 

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

Catalunya, opina que el Sr. Martínez no ha estat encertat en el seu discurs.  Vostè ha 

dit que les escoles religioses són fruit de la dictadura que es va viure: el Cor de Maria 

té 150 anys i la dictadura fa la meitat de temps que es va iniciar. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm 5 de l’ordre del 

dia: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8),  corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).  

Abstencions: 7, corresponent als membres del grup municipal Socialista. 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm 6 de l’ordre del 

dia: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Plataforma per Catalunya. 

Vots en contra: 23,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

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

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.  

 

 

A continuació el senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta 

alternativa presentada pel grup municipal de Convergència i Unió als punts núm. 5 i 6 

de l’ordre del dia: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

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

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.  
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7  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS PSC I D’ICV-EUIA CONTRA LES 

RETALLADES D’EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN DE 

L’ESTAT.  
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 
“El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 2012, 
un conjunt de mesures que afecten l’educació –especialment el sistema públic 
d’educació- i que suposaran una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar.  
 
D’entre les diferents mesures aprovades, n’hi ha que afecten aspectes normatius de 
caràcter bàsic, com ara l’increment d’un 20% de les ràtios d’alumnes per aula, la 
possibilitat que els instituts ofereixin solament una modalitat de Batxillerat o la 
congelació de l’ increment d’hores en els currículums dels Cicles Formatius de FP.  
D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les autonomies, 
com ara no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure 
nous conceptes retributius a les nòmines del professorat o l’ increment d’hores 
lectives del professorat (25 hores lectives a primària i 20 hores lectives a secundària).  
 
En l’esmentat Reial Decret-Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per 
promoure l’ús de les noves tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació amb les 
CCAA i els Ajuntaments per promoure places escolars d’escoles bressol.  
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment del 
preu de les taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 66%.  
 
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat Reial 
Decret-Llei, que afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes educatives, 
des de la primera infància, fins a la universitat, així com la qualitat del sistema 
educatiu, sobretot públic, a la seva equitat i igualtat d’oportunitats,  
 
Per tot això, que els Grups sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament de Mataró 
l’adopció del següent ACORDS: 
 
1. Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació dels 
nostres joves, tornant a nivells de funcionament i organització del sistema educatiu 
anterior a la LOGSE (1990).  
 
2. Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat de les 
autonomies i fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
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3. Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant que 
envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la qualitat de 
l’educació necessària amb criteris d’equitat i justícia social.  
 
4. Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, als centres educatius i  a les 
AMPA de la nostra ciutat , al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. “ 
 
 
 

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

Popular, creu que aquí no s’està parlant exclusivament d’un model educatiu, sinó d’un 

model de país. Des de l’esquerra independentista hem defensat sempre que 

l’educació ha de ser una educació integradora i que ratlli l’excel·lència. Per tant, per 

nosaltres, aquest és un pilar bàsic de país que no es toca. Preferim sostenir 

l’educació pública i de qualitat abans que rescatar bancs corruptes i que han 

demostrat una mala gestió. 

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

anuncia el vot afirmatiu de la seva formació a la proposta.  

Em sembla una incoherència que des del Govern pretenguin reduir el dèficit a base 

de retallades en l’educació. Precisament això posa en risc el creixement econòmic 

futur i la competitivitat, la qual cosa enfonsarà encara més el país. A més, cal tenir en 

compte la forma negativa en què afecten aquestes mesures al professorat. I no cal dir 

que les retallades faran encara més pronunciada la divergència d’igualtat 

d’oportunitats entre l’educació privada i la pública. 

 
 

 

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

Catalunya, creu que aquests debats s’han de fer al Congrés dels Diputats. La realitat 

és que el 27 de novembre, quan el PP guanya les eleccions, es troba un deute de 

700.000 milions d’euros, es troba 30.000 milions a l’any que només són interessos i 

es troba un dèficit anual de 100.000 milions que obliga a presentar un pressupost. El 
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que hauríem de fer és presentar una modificació que esmenés el pressupost sencer, 

perquè avui parlarem de moltes coses que tenen a veure amb el pressupost.  

Sentir parlar de qualitat de l’ensenyament a segons quin grup que ha tingut 

responsabilitats de Govern a Espanya i a la Generalitat en els últims anys i que ens 

ha deixat unes taxes de fracàs escolar altíssimes o un 30% d’estudiants universitaris 

que no acaben la carrera, la qual cosa ens provoca una despesa de 3.000 milions 

d’euros a tot Espanya. Per tant, això ens hauria de fer reflexionar. 

És veritat que s’han hagut de prendre mesures, que no ens agraden, però estem en 

el moment que estem. S’ha dit que algunes mesures són conjunturals, com la 

modificació de les ràtios o l’augment de les hores lectives del personal docent, però 

quan tornem a crear ocupació probablement aquesta despesa en educació ens la 

podrem permetre. Però ara hem d’ajudar aquells que no tenen cap ocupació i no 

reben res, aquesta és la prioritat.   

No entenc alguns debats, per exemple: quan mana el PP, es diu que s’imposen les 

reformes educatives i només es demana consens quan hi ha normalment l’altre partit 

que està governant.  

Recordo també que a Mataró, durant anys, s’han quedat fora de l’escola que volien 

els seus pares centenars de nens. 

Si volen fem una proposta de resolució que esmeni els pressupostos generals de 

l’Estat per a l’any 2012 i així en podrem parlar en conjunt. Aquest tipus de propostes 

de resolució només es fan per quedar bé i, per cert, quan es governa no es presenten 

aquesta mena de propostes. 

 

 

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

el vot favorable de la seva formació. Aquest regidor i aquest grup municipal està a 

favor de rebutjar qualsevol retallada en l’educació. Retallades en l’ensenyament, però 

també en benestar social, sanitat i en qualsevol altre servei que sigui primordial a la 

nostra ciutat. Més encara, aquestes retallades no es poden acceptar quan envaeixen 

competències pròpies del nostre autogovern, tot i que ara cal ser curosos i acatar les 

lleis vigents mentre els òrgans competents, com el Tribunal Constitucional, no ens 

donin la raó. 

A la nostra ciutat s’ha treballat perquè les escoles disposin dels grups amb les ràtios 
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més baixes possibles i s’hi està treballant. S’ha aconseguit que a P3 de l’escola 

concertada rondem els 26 alumnes, a P3 de l’escola pública rondem els 25 i a l’ESO 

rondem els 32. 

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que el seu grup protesta en l’àmbit 

global perquè el partit que ara governa a Espanya, en temes educatius, ha pres 

mesures, tal com les ha pres el govern de CIU, que el que fan és reduir 

l’ensenyament, especialment el públic, a mínims històrics. 

La sisena hora, per exemple, torna a obrir la franja de la diferència entre l’escola 

pública i la concertada. Tenim dos tipus de xarxa i hem intentat durant molts anys 

anar cap a una xarxa compartida, amb moltes dificultats, però no ho hem aconseguit. 

Semblava que la sisena hora anava en la línia d’igualar i això s’ha desmuntat per 

l’article 29. El Pla d’Entorn ajudava que l’escola tingués un paper en el seu entorn, el 

seu territori, per fer de l’educació una cosa de tots, amb oportunitats. Pressupostos 

de funcionament de centres, reduïts. Augment de ràtios en teoria per extrema 

necessitat, perquè la crisi econòmica ens porta aquí...  

Alguns partits no ens creiem que l’única manera de sortir de la crisi sigui fer-ho així. 

Justament per aquesta raó fem aquest tipus de resolució més a l’engròs.  

També li vull dir, Sr. López, que jo no tinc voluntat de polemitzar amb els membres 

d’aquests grups municipals i aquí per temes que no ens portin alguna cosa important, 

perquè algunes acaben sent converses de cafè. Vostè diu que centenars de pares de 

la ciutat durant anys han estat tenint una altra escola, però el que passa és que quan 

hi ha més població escolar que vacants de places es produeix una saturació del 

sistema que obliga a anar a una altra escola no escollida en primer lloc, simplement 

perquè no s’hi cap. Això és així i és impossible canviar-ho. Per cert, el màxim que 

Mataró ha tingut en els quatre darrers anys de pares que no han tingut ni la primera 

opció ni fins a la cinquena és el 10%, com passa a Sabadell, Terrassa i a altres grans 

ciutats. 
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La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, creu que sí que és 

un debat pertinent, perquè aquestes retallades suposen 3.000 milions d’euros de 

menys que sortiran de l’educació. Això ens afecta com a societat i afecta la qualitat 

de les nostres escoles i les famílies. És evident que com a Ajuntament ens hem de 

manifestar en defensa dels ciutadans als quals representem.  

Vostè ens ha donat excuses de mal pagador i ja n’hi ha prou de posar el retrovisor. 

Quan ens ha parlat del dèficit que ens hem trobat, no sé si aquí hi ha comptabilitzat 

el dèficit amagat de les comunitats de Madrid, de Castella i Lleó i de València. 

En el fons del fons, per alguns i el Govern actual, la crisi està sent una coartada per 

també fer un canvi de model a nivell educatiu, a nivell sanitari, a nivell social, en 

definitiva. Per això nosaltres creiem que sí que és pertinent parlar d’educació i buscar 

alternatives a les retallades, perquè ens hi estem jugant la cohesió i el futur del país. 

 

 

 

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

Catalunya, respon a la Sra. Calvo i a la Sra. Prados que la sisena hora és la prova del 

que s’ha fet aquí. Vostè diu que la sisena hora volia igualar els horaris entre els dos 

tipus d’escoles, però què estava passant al cicle infantil amb la sisena hora? 

S’estaven llançant els diners: monitors amb un sol nen perquè el fill petit s’estigués 

una hora més a l’escola esperant el fill gran. Per tant, no van saber fer-ho. Això 

passava a la comarca.  

A mi m’agrada centrar els debats en la ciutat. Aquí hem tingut els pares del Marta 

Mata protestant amb vostès al Govern i aleshores no teníem aquest dèficit. O les 

deficiències de l’escola de les Germanes Bertomeu, que no són d’avui i és una escola 

que té gairebé 40 anys. Vostès que tenen aquesta sensibilitat social i en l’educació 

no han posat solució a aquests problemes quan han tingut l’ocasió.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  
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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: Cap.   

 

 

 

8  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I CUP DE CARA A ADOPTAR 

LES MESURES NECESSÀRIES QUE GARANTEIXIN EL 

SUPORT I EL DISSENY DE POLÍTIQUES EDUCATIVES 

DESTINADES A COMPENSAR EL RISC DE FRACÀS ESCOLAR 

EN LES ESCOLES EN SITUACIÓ DE DESAVANTATGE. 

 

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

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

 
“No fa ni tres mesos que l’OCDE presentava un dels seus informes “Equity and 
quality in education. Supporting disadvantaged students and schools”. Traduït al 
català, seria: “Equitat i qualitat en l’educació. Suport a les escoles i als estudiants en 
situació de desavantatge”. Aquest informe, que es troba a l’abast de totes aquelles 
persones que el vulguin consultar, fa un seguit de recomanacions als polítics per a 
reduir el fracàs escolar. 
 
Partint de la base que no tothom inicia el seu procés vital des del mateix punt de 
partida, definint l’equitat en educació com una suma de justícia i inclusió, (“L’equitat 
en l’educació significa que les circumstàncies personals o socials, com gènere, origen 
ètnic o antecedents familiars, no obstaculitzin l’assoliment del potencial educatiu de 
cadascú (justícia), i que totes les persones assoleixin un nivell determinat com a 
mínim d’habilitats (inclusió).”) , recomana un seguit d’actuacions, algunes dirigides al 
sistema educatiu en general i d’altres a donar suport a escoles que es troben en 
entorns social i culturals desafavorits.  
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La nostra ciutat no és aliena a aquesta problemàtica. Els nostres nivells de fracàs 
escolar són elevats i dins del nostre mapa escolar local no totes les escoles es troben 
en una mateixa situació, pel que fa al punt de partida dels seus alumnes. 
 
Una ràpida mirada a les darreres dades lliurades per l’Institut Municipal d’Educació 
(IME), actualitzades a 7 de maig de 2012, ens diuen moltes coses sobre aquest tema 
de l’equitat: 
 
Promig d’alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) a totes les 
escoles de la ciutat: 19,98% 
Promig d’alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) a les escoles 
públiques de la ciutat: 22,02% 
Promig d’alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) a les escoles 
concertades de la ciutat: 17,51% 
 
Els promitjos ja parlen per sí sols, però si entrem en detall veurem que a la nostra 
ciutat hi ha algunes escoles, totes elles públiques, que superen el 30% d’alumnat 
amb Necessitats Educatives Específiques (NEE). Aquestes escoles tenen un risc 
important de quedar-se indefinidament en una situació de vulnerabilitat, malgrat 
l’esforç d’equips de professors i professores excel·lents i el suport de les famílies, si 
no se’ls aplica polítiques compensatòries que al mateix temps que les ajuden a 
desenvolupar projectes d’excel·lència per la millora de l’èxit escolar, les fan atractives 
per a amplis sectors de la població, trencant així aquest procés pervers. 
 
Al llarg dels darrers anys, el disseny de polítiques d’equitat ha estat una constant dels 
governs locals. Per justícia social, però també perquè el fracàs escolar es paga amb 
escreix al cap de molts pocs anys d’haver oblidat les polítiques d’equitat en 
l’educació. 
 
La darrera setmana ha arribat a tots els grups polítics de la ciutat una demanda de 
suport per part d’una de les escoles amb un índex més elevat d’alumnat amb 
Necessitats Educatives Específiques (NEE): l’Escola Germanes Bertomeu. Aquesta 
escola té un 34,39% dels seus alumnes amb Necessitats Educatives Específiques 
(NEE).  
 
Atès que aquesta escola es troba ocupant un edifici dels més antics de la ciutat amb 
un llarg llistat de millores pendents. 
 
Atès que aquesta escola gaudia d’un projecte musical específic, el “4 cordes”, que la 
podia fer atractiva per a amplis sectors de la població mataronina, a la vegada que 
afavoria l’assoliment d’importants competències educatives, i que hi havia el 
compromís de mantenir-lo fins l’any 2014. 
 
Atès que les AMPAs d’escoles amb un alt percentatge de població social i cultural 
desafavorida tenen greus dificultats per a seguir gestionant els menjadors escolars 
donat l’endarreriment en el pagament de les beques de menjador. 
 
Els grups municipals d’ICV-EUiA  i CUP proposen que el Ple Municipal de 
l'Ajuntament de Mataró adopti els següents acords: 
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1. Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a que 
acceleri els tràmits per la construcció del nou edifici de l’escola Germanes 
Bertomeu en els terrenys de la Ronda Rafael Estrany, cedits pel municipi, tal i 
com estava previst. 

 
2. Mantenir el projecte “4 cordes” fins al 2014, tal i com estava previst, amb 

l’objectiu de fer-ne una avaluació i tenir prou elements per pensar en la seva 
ampliació o finalització. 

 
3. Dissenyar, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, en el marc dels convenis de col·laboració previstos 
a la Llei d’Educació, polítiques educatives que tinguin com a objectiu la 
compensació de les dificultats de les escoles de la ciutat que, per la seva 
ubicació, antiguitat de les infraestructures o composició social del seu alumnat 
presenten una situació de desavantatge en relació a d’altres, amb un alt risc 
d’entrar en un procés que els posa molt difícil l’increment de les seves taxes 
d’èxit escolar.  

 
4. Instar al Departament d’Ensenyament i al Consell Comarcal que facin 

efectives les beques de menjador del present curs escolar pendents i al 
mateix temps estudiar per part dels serveis econòmics de l’ajuntament la 
possibilitat d’avançar l’import de les beques, tal i com s’havia fet en anys 
anteriors.” 

 
 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Sara Moreno, 

en representació de l‘AMPA Germanes Bertomeu, qui demana al Govern que no 

abandoni l’escola i busqui alternatives i solucions per al centre, malgrat el context de 

crisi actual. La presidenta de l’AMPA reconeix haver-se reunit en una ocasió amb el 

regidor d’Educació però el curs s’ha acabat i persisteix aquest sentiment 

d’abandonament.  

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

Popular, constata el desacord entre les necessitats i peticions d’una escola i l’equip 

de Govern. Des del compromís ferm amb la cohesió social, ha de quedar clar que el 

primer lloc des d’on cal traçar polítiques integradores és l’escola. La cohesió social es 

guanya amb la implicació dels pares i mares, alumnes i professores i amb projectes 

innovadors com el del “4 cordes”, que compta amb la col·laboració dels professors de 

l’Escola Municipal de Música i que situen la cultura i l’expressió artística com a eix 

central educatiu. Els resultats han estat bons i han generat compromís, disciplina i 
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companyonia entre els alumnes i fins i tot ha tingut reconeixement exterior. Per tot 

això demano al Sr. Galbany i a l’equip de Govern que tingui en consideració aquestes 

peticions perquè entenem que són de primera necessitat.  

 

 

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

anuncia el seu suport a la iniciativa. 

Considerem que les escoles representen la llavor del nostre futur i, per tant, és 

necessari que els seus edificis estiguin prou dotats d’equipaments de qualitat. També 

s’hauria de tenir en compte la valoració positiva dels pares en relació amb el projecte 

musical de les “4 cordes” i mantenir-lo fins al 2014, tal com estava previst, 

independentment del destí de l’Escola Municipal de Música, ja que aquesta escola, 

per les seves característiques i necessitats especials, no podem privar-la d’aquest 

servei. 

Em pregunto què és el que no s’ha fet bé perquè l’escola Germanes Bertomeu 

sobresurti tant de la mitjana amb un 34,39% dels seus alumnes amb necessitats 

educatives específiques. A l’hora de dissenyar les polítiques educatives de les 

nostres escoles a raó de la composició social del seu alumnat, crec que cal tenir en 

compte, per corregir una situació de desavantatge en relació amb les altres escoles, 

en primer lloc el percentatge d’immigració. És clar que al barri de Rocafonda i 

aquesta escola tenen un alt percentatge d’immigració.  

També cal tenir en compte que potser els qui més tenen precisament aquestes 

necessitats educatives específiques en molts casos són els propis pares dels 

alumnes, ja que aquestes necessitats no sempre vénen derivades d’una mala situació 

econòmica dels pares ni d’una desestructuració familiar. Moltes vegades les 

necessitats la provoquen la irresponsabilitat dels pares que no controlen els estudis 

dels seus fills o no els atenen com cal a casa. Sembla ser que entre el col·lectiu 

immigrant aquestes situacions es produeixen en un percentatge major, la qual cosa 

provoca un retard per a la resta d’alumnes.  

També hem detectat que hi ha alumnes immigrants de procedència africana que no 

solen obeir el professor quan és una dona, ja que els seus costums de tradició 

masclista els fa obeir només els homes.  
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Finalment, les polítiques educatives en l’àmbit social no sempre passen per millorar 

les dotacions econòmiques, sinó que en molts casos requereixen disciplina i 

contundència en el requeriment de responsabilitat als pares. Votarem favorablement 

a la proposta, però considerem que és necessari un canvi d’orientació a l’hora de 

dissenyar les polítiques educatives que exigeixi més responsabilitat, implicació, 

participació i seguiment dels pares en l’educació dels seus fills.  

 

 

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

Catalunya, comença dient que aquesta sí que és una proposta de Mataró. Què és el 

que ha portat l’escola a ser on és? L’escola deu tenir cap a 40 anys i probablement, 

davant del creixement del nombre de nens, les necessitats de la ciutat han obligat a 

prioritzar la construcció de noves escoles per sobre de fer un manteniment correcte 

de les que ja teníem. Recordo algunes manifestacions semblants a les d’avui, però 

propiciades per l’actual director dels Serveis Territorials del departament, i també 

recordo protestes de pares i professors sobre l’estat d’algunes escoles. Crec que el 

problema principal és aquest i no tant el fet que hi hagi un nombre major d’alumnes 

amb necessitats específiques. Tot i així, és cert que hi ha un nombre important de 

nens immigrants i el que s’ha de fer és portar a terme actuacions compensatòries per 

solucionar la situació. 

Em sento còmode, perquè aquest és un debat de la ciutat i el que es demana em 

sembla de justícia i està al nostre abast, és a dir, es pot realitzar. Necessitem que la 

ciutat tingui un ensenyament de qualitat i, per tant, hi donarem suport. El que hem de 

fer és parlar-ne i posar-hi solucions.  

  

 

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

la intervenció de la Sra. Moreno ha estat molt clara, entenedora i emotiva, i poc més 

s’hi pot afegir. Nosaltres donarem ple suport a aquesta iniciativa i també volem 

felicitar els membres de la comunitat educativa del Germanes Bertomeu, perquè, 

malgrat les dificultats, han sabut trobar aquells trets diferencials que fan que aquesta 

escola sigui una escola important i interessant i que continua interessant moltes 

famílies de la ciutat.  
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No només donarem suport a la proposta sinó que l’elevarem al Parlament de 

Catalunya, perquè entenem que és una proposta justa, que s’ajusta a la realitat 

d’aquesta escola i perquè el que ens hi estem jugant és la cohesió social de la nostra 

pròpia ciutat.  

 

 

 

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

a les paraules del Sr. Baron. Us asseguro que cada vegada que ens arriba la notícia 

que alguna subvenció queda curta em fa sentir malament. Estem treballant al màxim 

per mantenir tots els serveis de la ciutat i la situació pressupostària ens causa grans 

maldecaps. El nostre posicionament serà favorable envers la proposta de resolució:  

El primer acord, el referent a la construcció de la nova escola, evidentment que sí, 

sempre que tinguem finançament. Aquesta escola és necessària i hi ha una llista molt 

important de coses a arreglar que tinc pendents al damunt de la taula. L’AMPA i la 

directora de l’escola m’ho demanen tot sovint i el problema és la manca de 

disponibilitat financera, tot i que continuem lluitant per aconseguir-la.  

Respecte al segon acord sobre el “4 cordes”, aquest regidor no vol tancar aquest 

servei ni qualsevol altre. Recordem que el “4 cordes” és un servei que es va planificar 

en un moment que hi havia uns ingressos extraordinaris que ara no hi són. Ara bé, 

hem de continuar lluitant, perquè és un servei important per la ciutat.  

El que estem mirant, i ja m’he reunit diverses vegades amb la direcció de l’escola 

com també amb l’AMPA i l’Associació de Veïns de Rocafonda, és d’ajustar la 

despesa per poder arribar-hi. La directora ens ha donat un seguit d’idees i estem 

treballant propostes per veure si finalment podem donar a l’escola la garantia de 

poder tirar endavant el “4 cordes” l’any que ve.  

Pel que fa al tercer acord sobre les polítiques educatives, s’hi està treballant des de la 

comissió permanent del Pla Educatiu d’Entorn, on hi ha representació del 

Departament d’Ensenyament. Al llarg d’aquest curs s’han fet dues trobades i se’n farà 

una altra per programar les activitats d’aquest curs i les propostes pel curs vinent, 

sempre que tinguem la disponibilitat financera. Hem d’estirar els diners al màxim per 

arribar a tot arreu.  

Quant a les beques menjador, aquest curs el Consell Comarcal ens ha atorgat un 

mes més tard que mai les beques i la situació econòmica obliga que la disponibilitat 
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de finançament no sigui la que tots voldríem. Aquí qui ho està passant pitjor són les 

ampes i nosaltres volem estar darrere seu oferint-los tot el nostre suport, per tant 

tornaré a demanar a Serveis Econòmics a veure si hi podem fer alguna cosa.  

La beca de menjador es divideix en tres terços i ara al mes de maig ens ha arribat el 

primer terç —hauria d’haver arribat al voltant de Nadal— i els altres dos terços 

segurament arribaran a l’estiu i després de l’estiu. Mirarem a veure si trobem 

disponibilitat per alguna banda a fi d’aconseguir aquest suport.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, opina que la utilització del condicional per part 

del Sr. Galbany quan s’expressa pot fer dubtar qui l’escolta. Per exemple, el fet que 

digui: “Si hi ha diners...” pot generar confusió. La Sra. Moreno ha deixat clar que 

apostem per l’escola i, per tant, cal que tots entenguem que estem disposats a donar 

suport a la iniciativa reorganitzant els recursos per tal que això sigui una prioritat.  

 

 

 

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

que cada dia es reorganitzen els recursos i que la disponibilitat financera és un factor 

que marca molt. En tot moment he dit que dono suport al projecte “4 cordes”, només 

estem demanant la col·laboració de l’escola per mirar de reduir una mica la despesa 

per veure si hi podem arribar. Ara mateix la del “4 cordes” és una despesa difícilment 

assumible i per tant només cal parlar-ne per mirar de com ho tirem endavant. 

 

 

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

Catalunya, recorda que el Consell Comarcal és una administració finalista i paga les 

beques de menjador quan la Generalitat li fa arribar aquests diners.  
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El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, reconeix la duresa de la situació. No 

abandonarem el Germanes Bertomeu, ni cap altra escola, però especialment aquesta 

que es troba en una situació delicada. Ni tampoc abandonarem el projecte “4 cordes”, 

que és un projecte de ciutat. Estic convençut que ens en sortirem i trobarem un punt 

d’equilibri just.   

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 9 i 30 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
9 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL PXC EN DEFENSA DEL LA INSERCIÓ LABORAL 

DELS DISCAPACITATS. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de 
Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per 
incentivar les polítiques actives d’ocupació, la qual cosa implicaria una reducció 
pressupostària del 56%. 
 
És un fet constatat els problemes amb què es troben les persones discapacitades en 
el moment d’aconseguir la plena inserció laboral, i que la reducció plantejada 
implicaria passar d’una quantia xifrada en 55 milions d’euros l’any 2011 a només 30 
milions d’euros per a 2012 per donar suport econòmic a les entitats que treballen per 
la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns 
mentals a Catalunya. 
 
És evident que aquesta davallada posa en risc 2.500 llocs de treball protegits 
d’especial dificultat dels 7.300 que hi ha a Catalunya repartits en un centenar 
d’entitats sense ànim de lucre, i que l’accés a un lloc de treball facilita l’autonomia de 
les persones amb limitacions. Les entitats que treballen en aquest àmbit duen a terme 
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una gran labor des de la societat civil en pro de l’orientació, mediació i inserció laboral 
d’aquestes persones. 
 
Atès que gràcies a aquesta figura, en els últims dos anys, més de 4.500 persones 
treballen en una empresa ordinària, ara perillarà la feina d’aquestes entitats que 
aposten pel treball amb suport, que és la integració del col·lectiu a l’empresa 
ordinària. Aquesta reducció afectarà greument els centres especials de treball, alguns 
dels quals ja han advertit que no podran fer front a les nòmines i n’hi ha que estan 
preparant expedients de regulació d’ocupació. 
 
Atès que el respecte i la integració de persones amb limitacions cognitives és un 
indicador per mesurar el grau de desenvolupament dels països, i que la retallada 
posarà en risc la cohesió social i es retrocedirà en el camí de la reinserció social i 
laboral d’un col·lectiu vulnerable com és el dels discapacitats. 
 
I atès que el Partit Popular ha traspassat una línia vermella amb aquesta retallada 
que posa en perill la integració de les persones amb més dificultats per incorporar-se 
al món laboral i que lluny de reduir l’atenció a les persones que requereixen especial 
atenció, precisament en moments de crisi hem de garantir amb més inversions 
l’accés a un lloc de treball per part dels membres d’aquest col·lectiu perquè puguin 
desenvolupar-se amb autonomia".  
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a la reducció pressupostària en 
matèria de polítiques actives d’ocupació. 
 
Segon.- Emplaçar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar de manera 
prioritària en el repartiment dels fons entre les comunitats que es garanteixi la 
cobertura financera destinada a la inserció laboral del col·lectiu de discapacitats a 
Catalunya. 
 
Tercer.- Instar el Govern del Partit Popular a apujar les partides pressupostàries 
destinades a polítiques actives d’ocupació i el suport econòmic a les entitats que 
treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i 
trastorns mentals a Catalunya contemplades als Pressupostos Generals de l’Estat 
(PGE). 
 
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord a les entitats del municipi que treballen en 
l'àmbit de la inserció laboral de les persones amb discapacitats, al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat i a la Secretaria d'Estat de Serveis Socials, 
Família i Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.” 
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30 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS PER TAL DE GARANTIR LA 

CONTINUÏTAT DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL  I LA 

INSERCIÓ A L’EMPRESA ORDINÀRIA DE LES PERSONES 

DISCAPACITADES 

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

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

 
“El projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució 
de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en 
un import del 56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions d’euros. En una 
situació de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de 
protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones 
amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció el 
mercat de treball.  
 
Per aquesta raó, que els grups sotasignats  proposen al Ple de l’Ajuntament de 
Mataró l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. insta al Govern de la Generalitat a: 
 

a. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual, que contempli un model global que asseguri la 
continuïtat dels serveis d’Inserció laboral a l’empresa ordinària, amb eines 
com el treball amb suport, i dels Centres especials de Treball.  

 
b. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector, 

un Pla estratègic per els CET que, a partir de la singularitat i especificitat 
d’aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva 
sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la 
seva viabilitat financera i la seva competitivitat econòmica mitjançant 
l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest Pla, 
també haurà de contemplar un model integral que inclogui les quanties de 
les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques 
empresarials dels centres i localització territorial d’aquests.  

 
c. Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, 

assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de 
fins el 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb 
discapacitat amb especials dificultats.  

 
d. Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball 

de fins el 75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir els 
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centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per 
persones amb discapacitat amb especials dificultats. 

 
2. Instar al nou Govern de l’Estat a que les seves aportacions econòmiques en 

cap cas siguin inferiors a les de l’any 2011 per tal d’assolir els punts anteriors 
d’aquesta  proposta de resolució. 

 
3. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a: 

 
a. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix 

Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de 
serveis i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els 
centres Especials de Treball d’Iniciativa social. 

 
b. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contactes 

realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especials els 
contractes reservats als Centres Especials de Treball. 

 
4. Comunicar aquests acords al Patronat de la Fundació Maresme, a la 

Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.” 
 
 

 

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

Catalunya, recorda que a ell li agrada centrar els temes en la ciutat de Mataró i ser 

conseqüent. Si aquestes dues propostes de resolució haguessin estat una de sola 

signada per tots els grups, jo ara mateix callaria i no hauria de dir el que he de dir, 

però, Sr. Alcalde, resulta que per junta de govern local es va aprovar fa uns dies la 

modificació del contracte de neteja de zones verdes, tal com recull l’acta que llegeixo. 

Al seu dia es va fer un contracte amb el Centre Especial d’Ocupació del Maresme, 

que són els nois i noies que fan el manteniment de les zones verdes de la nostra 

ciutat. Per Decret de 25 de gener de 2011 aquest contracte es va reduir en gairebé 

95.000 euros.  

Ara fa poc hem aprovat una altra retallada d’aquest contracte de manteniment de les 

zones verdes que és del 32,77%. Això que es va aprovar per junta del govern local, 

es va aprovar també en una comissió informativa d’Administració i Atenció Ciutadana, 

el 26 d’abril del 2012, presidida per la Sra. Soler i en la qual hi assistien com a vocals 

el Sr. José Manuel López, la Sra. Montserrat López, el Sr. Xavier Safont-Tria, la Sra. 

Conxita Calvo i la Sra. Mónica Lora. Concretament en aquest punt de l’ordre del dia 

l’únic partit que hi va votar en contra va ser el PSC. La resta de partits hi vam votar 
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favorablement i cap partit va fer cap intervenció per justificar el seu vot. Per tant, a mi 

no m’agrada que em diguin que no sóc conseqüent i aquí hi ha partits que diuen una 

cosa i en fan una altra.  

 

 

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

afirma que alguns regidors del PP s’inventen coses sobre el seu partit via Twitter 

mentre es produeix el ple municipal. D’altra banda, la presidenta de la comissió 

informativa podria explicar els motius pels quals nosaltres ens hi vam sumar. No es 

pot fer demagògia.  

 

 

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

Catalunya, respon que de mentides no en diu, perquè les actes són un document 

notarial. Això no és la primera vegada que li passa, Sra. Lora, i qui fa demagògia és 

qui diu una cosa i en fa una altra.  

 

 

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

aclareix que no està dient que el que diuen les actes sigui mentida i exemplifica que 

el seu grup és conseqüent. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm. 9 de l’ordre del 

dia: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).  

Vots en contra: 15, corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (7), corresponent als membres del grup 
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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: Cap.  

 

 

A continuació el senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm 30 

de l’ordre del dia: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

10  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE CIU I  PSC  PERQUÈ LES 

POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ SIGUIN UN MITJÀ DELS 

AJUNTAMENTS PER MILLORAR L’OCUPABILITAT DE LES 

PERSONES I AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC. 
 

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

proposta següent: 

 

“Els ajuntaments de Catalunya veiem amb preocupació com l’atur ha anat 
augmentant de manera considerable als nostres pobles i ciutats. El període més 
intens de destrucció d’ocupació ha estat entre el 2007 i el 2009, període en què el 
percentatge d’atur va ser molt elevat.  

Malgrat tot, l’atur no s’atura. Només cal veure l’Enquesta de Població Activa del 
primer trimestre de 2012, on a l’Estat espanyol tenim 5.639.500 persones aturades; 
un 24,44% i, a Catalunya, 836.900 persones en atur; un 22,16%. Per altra banda, és 
molt preocupant la taxa d’atur dels joves menors de 25 anys, que se situa en un 50%, 
una xifra per sobre de la zona euro, que és del 21,6%, i del conjunt de la Unió 
Europea, que és d’un 22,4%.  
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Cal tenir en compte, també, que cada vegada hi ha més persones aturades de llarga 
durada que ja no cobren cap prestació o subsidi. A Catalunya hi ha 240.000 persones 
sense cap tipus de prestació, aquest augment accentuarà l’exclusió social i la 
pobresa severa. Aquesta realitat provoca que moltes persones quedin desprotegides i 
en una situació molt vulnerable en no poder cobrir per si mateixes les necessitats 
bàsiques i en veure un deteriorament de la seva salut i autoestima.  

Cal revisar el posicionament del Govern de l’Estat d’integrar polítiques actives i 
passives, ja que el seu objectiu és reduir l’atur de persones amb prestacions a través 
de les bonificacions que recull la reforma laboral i, per tant, queden fora del sistema 
totes aquelles persones que no cobren cap prestació o subsidi. A més, tot això va en 
detriment de la partida pressupostària de les polítiques actives d’ocupació. 
 
Els ajuntaments fa més de trenta anys que venim desenvolupant programes de 
polítiques actives d’ocupació. El municipalisme no hem estat al marge; des de la crisi 
econòmica dels anys 80 fins l’actualitat hem treballat de manera activa en el 
desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació com a mitjà per ocupar a les 
persones aturades de les nostres poblacions.  

De fet, des de l’inici d’aquesta crisi els ajuntaments hem atès més d’un 35% de les 
persones aturades a Catalunya, donant uns serveis d’acompanyament 
(assessorament, orientació, formació i intermediació laboral) per a la millora de la 
seva ocupabilitat.  

També els ajuntaments hem potenciat el desenvolupament econòmic local com a 
instrument per impulsar estratègies de planificació territorial, per fomentar la 
integració i la diversificació de l’estructura productiva i de serveis, per millorar les 
condicions per a l’activitat i la cultura empresarial i dinamitzar el sector comercial i 
augmentar el pes de l’economia cooperativa en el conjunt de l’activitat econòmica.  

Per això, veiem amb indignació la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per 
al 2012 d’una reducció del 56% dels recursos en l’àmbit de les polítiques actives 
d’ocupació destinades a Catalunya; que passarà de 457M€ a 198M€ i que algunes 
partides es veuran afectades en un 97%; en concret els Plans d’Ocupació, les 
mesures de desenvolupament local a través dels Agents d’Ocupació de 
Desenvolupament Local (AODL) i les mesures d’orientació laboral.  

Aquesta disminució afectarà els més vulnerables, els aturats i aturades de llarga 
durada i els sectors que necessiten seguir itineraris formatius per reorientar el seu 
futur professional. L’atur continuarà en índexs alts durant un període llarg i això 
afectarà de ple els ajuntaments, i si no tenim els recursos econòmics adients ens 
trobarem amb problemes de cohesió social a les nostres ciutats i pobles i amb 
profundes dificultats per fer-hi front, ja que els ajuntaments som els que vivim 
directament els efectes de l’atur perquè dia a dia veiem a molts veïns i veïnes als 
nostres carrers i places sense poder fer cap activitat i sense poder ajudar les seves 
famílies per poder tenir un present i un futur millor.  

També es veuran afectats els serveis d’Ocupació i Promoció Econòmica dels nostres 
ajuntaments -grans, mitjans i petits- amb retallades de personal que farà augmentar 
encara més les taxes d’atur i es posa en perill la continuïtat d’aquests serveis a 
prestar a les persones aturades.  
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Ens preocupa, també, que el Pressupost de la Generalitat de Catalunya destinat a les 
polítiques actives d’ocupació vagi minvant, just en un moment en què hauria 
d’augmentar-se el finançament per aquestes polítiques. El Govern de Catalunya 
hauria de donar prioritat en aquests moments a la lluita contra l’atur i dotar 
econòmicament les partides destinades a les polítiques actives d’ocupació.  

Per tot això, que proposem al Ple l’adopació dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Adherir-se als acords presos pel Comitè Executiu de l’FMC en el sentit de: 
 

1. Instar el Govern de l’Estat a reconsiderar la seva posició envers els 
ajuntaments en matèria de polítiques actives d’ocupació dotant aquestes 
partides perquè els ajuntaments puguin ajudar a les persones a la seva 
ocupabilitat des de la proximitat que representem.  

2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos 
econòmics per a la realització de polítiques actives d’ocupació i 
desenvolupament local, més enllà de l’aportació econòmica de la Conferència 
Sectorial del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a les Comunitats 
Autònomes, per tal que els ajuntaments mantinguin el lideratge en l’execució 
de les polítiques actives d’ocupació i del desenvolupament local al territori, en 
favor dels nostres ciutadans.  

 
Segon.- Fer arribar aquest acord a les associacions municipalistes de Catalunya 
(FMC i l’ACM) i a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social del Govern de l’Estat i al 
Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. “ 
 

 

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

Popular, recorda que la CUP de sempre ha estat molt crítica amb algunes polítiques 

actives com els plans d’ocupació, perquè no només no resolien la xacra de l’atur sinó 

que fins i tot han enquistat o han contribuït a mantenir una situació de precarietat en 

l’àmbit laboral municipal. No obstant això, entenem i defensem que Mataró reclami a 

les administracions superiors, com és l’Estat i la Generalitat, els diners que la ciutat 

necessita per desplegar polítiques d’ocupació i millorar els serveis de suport a les 

persones. En això coincidim, però de poc servirà si no s’aborda el problema de fons. 

Tal com han denunciat els treballadors del SOC, el paper d’aquest servei públic cada 

vegada és més difícil, tant per la retallada dels drets laborals que ha suposat la recent 

aprovació de la reforma laboral, com per les retallades en els serveis públics. 

Estem d’acord a exigir més diners, uns diners que són nostres, per garantir aquestes 

polítiques públiques, però si anem al fons el problema és que CIU va votar a favor de 

la reforma laboral del PP, una reforma que ha demostrat que ha perjudicat els drets 
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de la classe treballadora i que no ha comportat un augment del treball sinó una 

precarització del mercat laboral. La reducció de la proposta dels pressupostos de 

l’Estat d’un 56% dels recursos destinats a Catalunya en matèria de polítiques actives 

és preocupant, com també la reducció del pressupost de la Generalitat de Catalunya 

en aquest àmbit. Aquest fet posa en evidència la hipocresia del govern de la 

Generalitat que en el tràmit d’aprovació de la reforma laboral va fer bandera de la 

defensa de les competències autonòmiques en polítiques actives d’ocupació per 

justificar el seu suport a una reforma laboral regressiva i antisocial. Volien preservar 

unes competències per a la pràctica acabar-les externalitzant i privatitzant. A ningú no 

se li escapa que el seu model és el de les empreses de treball temporal. 

La CUP recull la preocupació de l’esquerra sindical davant les retallades 

pressupostàries i davant l’amenaça d’una possible privatització dels serveis públics 

d’ocupació que comportaria una mercantilització de l’atenció a les persones aturades. 

La proposta que se’ns presenta reclama engrunes i no aborda el problema de fons, 

sinó que potser el que hauríem de fer és plantejar-nos un debat democràtic i 

alternatives que no posin en qüestió els serveis públics i no pas reclamar les 

engrunes. Per aquests motius, la CUP ens hi abstindrem.  

 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el suport del seu grup a aquest punt, 

perquè el que fa és instar el govern de l’Estat que reconsideri aquestes posicions de 

retallades de polítiques actives d’ocupació. Però sí que demanaria al govern de CIU a 

Mataró que, quan arribem al punt 44, facin cas de la demanda que els fem en aquella 

pregunta, és a dir, reconsiderar el pas enrere que suposa minvar la capacitat que 

tindrà el Servei d’Ocupació a l’hora d’acompanyar i donar suport a les persones que 

busquen feina, amb la quantitat de milers de visites que rep. A més, cal tenir en 

compte que l’IMPEM deixarà de renovar aproximadament uns 17 empleats que tenen 

un contracte temporal. Tot plegat repercutirà negativament en l’atenció global de 

l’IMPEM però sobretot en l’atenció al Servei d’Ocupació. Cal buscar la manera de no 

reduir aquest servei.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, reconeix que al seu grup li hagués agradat donar suport a la proposta, 

però cal fer autocrítica. Sr. Martínez, vostè no pot dir que en aquesta ciutat les 

polítiques d’ocupació són un èxit: som d’entre les ciutats grans de Catalunya la ciutat 

amb una taxa d’atur més elevada. El món no comença quan el PP guanya les 

eleccions generals, tenim un passat. Ens diuen que els ajuntaments fa més de 30 

anys que desenvolupen programes de polítiques actives d’ocupació, etc., aleshores 

què hem estat fent? Aquesta ciutat, quan el PP va guanyar les eleccions, ja tenia la 

taxa d’atur més elevada de les grans ciutats de Catalunya.  

Cal dedicar més diners a les polítiques actives d’ocupació? Sí. Dedicar més diners 

significa crear més llocs de treball? No. S’ha parlat del SOC i el SOC és un fracàs, 

només significava el 3% de les col·locacions a Catalunya i ens costava molts diners. 

Per tant, no hi votarem en contra perquè entenem que el que es pretén és bo, però 

tots tenim un passat que ens avala o no i en aquest aspecte no passem l’avaluació.  

 

  

 

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

Sr. Safont-Tria que no barregi temes: una cosa és el que aporta l’Estat al SOC, que 

són 457 milions el 2012, i el SOC als ajuntaments, que són 457 milions el 2012, i una 

altra cosa és dir que la Generalitat fa coses incoherents. En aquest cas, no. En 

aquesta proposta també ho demanem, que és el mateix que estem intentant fer 

nosaltres, reinventar-nos i millorar amb els mateixos recursos o amb menys per 

obtenir millors índexs d’ocupabilitat. Tampoc no entenc massa bé perquè s’hi ha 

barrejat el tema de la reforma laboral, però estic d’acord amb el Sr. Safont-Tria que si 

tinguéssim autonomia econòmica les coses ens anirien millor. 

Respecte a la intervenció del Sr. Martínez, val a dir que el Club de Feina és una 

proposta tècnica i una decisió que he pres jo perquè de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 dels 

dilluns i les tardes dels dilluns ens ve un 5% dels visitants. Creiem que podem 

utilitzar millor aquests recursos amb atenció grupal ensenyant a la gent quins són els 

recursos que té a l’abast en general i atenent més gent.  
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D’altra banda, sobre els 17 empleats temporals que tenim cal dir que hem de complir 

la llei. Buscarem alternatives però em sembla que, vist en perspectiva, haurem 

d’estar d’acord que la decisió que es va prendre el 2008 d’incorporar les 16 persones 

temporals que teníem a la plantilla de l’IMPEM va ser una irresponsabilitat, perquè 

avui no tenim la subvenció per pagar aquestes 17 persones i són persones que ja 

són dins l’equip de l’IMPEM i hem de mirar que es quedin. Espero que tots plegats 

m’ajudin a trobar els quasi 500.000 euros que necessitem per mantenir aquests llocs 

de treball i seguirem lluitant. I espero que també m’ajudin a veure què podem fer amb 

els 17 temporals que acaben contracte. Treballem més en la mateixa direcció i 

intentem no caure en la demagògia.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 6,  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). 

 

 
 
11  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ S’ADHEREIXI A LA CAMPANYA #NOVULL PAGAR I 

RECLAMI A LA GENERALITAT QUE NO TRAMITI LES 

DENÚNCIES DE LES EMPRESES CONCESSIONÀRIES 
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CONTRA ELS CONDUCTORS/ES QUE ES NEGUEN A PAGAR 

EL PEATGE DE LES AUTOPISTES.  
 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“L’antiga A-19, actualment anomenada C-32, va ser la primera autopista de peatge de 
l’estat espanyol, inaugurada el 2 de juliol de l’any 1969. La concessió del tram de 
peatge va ser adjudicada a ACESA (actualment part d’Abertis) fins a l’any 2004. Però 
l’any 1998 se’n va allargar la concessió fins a l’any 2021.  
 
La construcció del tram Montgat-Mataró va costar 21 milions d’euros, i quan s’hagi 
acabat la concessió (l’any 2021) se n’hauran recaptat 682,2 milions. Haurem pagat a 
la concessionària més de 32 vegades el cost de la construcció. 
 
Les darreres setmanes milers de persones han participat decididament en la 
campanya del #novullpagar. Aquesta campanya, que va néixer de manera espontània 
impulsada per  ciutadans i ciutadanes que van dir que ja no volien pagar més 
peatges, ha anat sumant adeptes progressivament.  
 
Les infraestructures pel transport i la comunicació són un eix estratègic per la 
construcció i la concepció d’un país. En els darrers anys estem assistint a la 
construcció d’un model de mobilitat basat en el foment del negoci privat i no en el 
benefici públic, col lectiu. Els nostres polítics han fet una tria i, en connivència amb els 
grups empresarials que hi han estat vinculats, han potenciat un model de mobilitat 
absolutament insostenible que ha potenciat desmesuradament els desplaçaments i 
l’ús del vehicle privat molt per damunt del transport públic d’una banda. Si en alguna 
cosa hem estat infrafinançats els Països Catalans respecte la resta de l’Estat ha estat 
en infraestructures ferroviàries i en transport públic metropolità. 
 
En consonància també s’ha optat per un model de gestió i apropiació privada de les 
infraestructures viàries. La gestió d’aquestes s’ha concedit, de manera majoritària, a 
empreses privades amb fortes relacions amb els partits polítics governants. Aquestes 
han pogut fer i desfer en funció dels seus interessos fins al límit d’arribar a aconseguir 
la pròrroga de les concessions de les autopistes que gestionaven de manera 
completament injustificada. Els motius que es van al·legar en el seu moment per 
justificar els peatges de les autopistes en territori català eren, entre d’altres, el 
pagament del cost de construcció de les mateixes. Aquest cost però ja ha estat pagat 
en escreix des de fa molts anys i, tot i així, quan entre 1998 i 2004 van finalitzar les 
concessions, políticament es va decidir prorrogar-ne la concessió per períodes que 
van dels quinze als vint anys, essent-ne la principal beneficiària l’empresa Abertis, 
participada majoritàriament per la Caixa i ACS, el president de la qual és Salvador 
Alemany Mas, qui alhora presideix el Consell Assessor del Govern de la Generalitat 
principatina. 
 
La població catalana usuària de les autopistes fa dècades que realitza un injust 
sobreesforç i, degut a la titularitat privada de les autopistes, la major part de beneficis 
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d’aquest sobreesforç ciutadà van a parar a interessos privats i no del conjunt de la 
població. L’oligarquia político-econòmica doncs ha aconseguit beneficiar-se durant 
anys de la gestió d’aquestes infraestructures a costa de l’interès comú de la majoria 
de la població. 
 
A més a més, cal tenir en compte el greuge comparatiu existent entre els ciutadans 
dels Països Catalans i altres territoris de l’Estat espanyol on la gestió és pública i, en 
mols casos, gratuïta. Segons diverses informacions al Principat de Catalunya el 67% 
de les autopistes són de peatge, mentre que a la resta de l’Estat la proporció és del 
20%; a Madrid no arriba al 3,5%; a Andalusia representa menys del 13%, i a 
Extremadura no n'hi ha, per citar només alguns exemples. En canvi, entre el Principat 
i el País Valencià es recapta un 48% de tots els ingressos per peatges a l’Estat 
espanyol. 
 
Només el Principat de Catalunya recapta en peatges d’autopistes la mateixa quantitat 
que tot l’estat francès, malgrat que nosaltres només tenim 700 quilòmetres i els 
francesos en tenen 7.000. 
 
És per aquests motius que el Grup Municipal de la CUP proposa que el Ple de 
l’Ajuntament de Mataró prengui els acords següents: 
 
1.- L’Ajuntament de Mataró instarà el Servei Català de Trànsit que no tramiti les 
denúncies de les empreses concessionàries als conductors i conductores que es 
neguen a pagar el peatge. 
 
2.- L’Ajuntament de Mataró mostra la seva comprensió i suport a la mobilització de 
#novullpagar del proper 17 de juny, tot solidaritzant-se amb el conjunt de mataronins i 
mataronines que vulguin participar-hi. 
 
3.- L’Ajuntament de Mataró reclamarà a la Generalitat de la comunitat autònoma 
catalana i al govern de l’estat espanyol que ordenin a Abertis el desmantellament de 
tots els peatges en aquells trams d’autopista en què ja s’ha amortitzat la inversió que 
aquesta companyia va fer en la seva construcció. 
 
4.- Fer arribar aquest acord al Servei Català de Trànsit, al Conseller d’Interior, al 
Conseller de Territori i Sostenibilitat i al president de la Generalitat de Catalunya, així 
com al Consell de Ministres espanyol i al consell d’administració de l’empresa 
Abertis.” 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, posiciona el vot del seu grup favorablement a la 

proposta. A més, nosaltres ens afegim a la campanya ciutadana #novullpagar que 

denuncia els abusos en els peatges de les autopistes catalanes. Considerem que 

aquesta protesta és una bona ocasió perquè els ciutadans de Catalunya sàpiguen 

com s’han finançat les infraestructures del nostre país els darrers trenta anys i qui són 
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els responsables, tant a l’Estat com a Catalunya, de l’establiment d’un sistema de 

peatge injust, opac i que garanteix beneficis milionaris a uns pocs que mantenen els 

peatges sobre autopistes ja amortitzades i que ha anat en perjudici d’un sistema de 

transport públic insuficient i poc eficient. Aquesta campanya hauria de servir perquè 

els ciutadans coneguem el negoci dels peatges, que té responsables ben catalans, 

com ara CIU, aliada de la concessionària Abertis, que no pot defugir les seves 

responsabilitats. Els greuges dels peatges no només s’han donat amb el govern de 

l’Estat sinó també amb els favors practicats durant molts anys des del govern de la 

Generalitat i des del Congrés dels Diputats amb les concessionàries d’autopista. 

A més, volem denunciar que aquest sistema de peatge afavoreix el negoci financer 

de les concessionàries i impedeix dotar el país de les infraestructures de transport 

que realment necessita. ICV-EUiA creu que cal una revisió del Pla d’Infraestructures i 

Transports de Catalunya del 2009 a fi d’adequar-lo a l’actual marc de crisi econòmica 

i financera, racionalitzant les inversions, evitant duplicitats innecessàries de la xarxa 

viària catalana, analitzant si cal eliminar alguns dels actuals trams de peatge directe i 

articulant un model de peatge que tingui en compte consideracions de sostenibilitat 

(freqüència, ocupació, tipologia de vehicles, etc.).  

Aquest model privat de funcionament d’autopistes ha tingut com a resultat que 

Catalunya sigui un dels països europeus amb més autopistes per habitant per 

quilòmetre quadrat. S’han allargat els peatges més enllà dels terminis de concessió a 

fi de poder finançar altres autopistes o ampliacions i és per això que esperem que la 

campanya tingui l’èxit que mereix.  

 

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

anuncia el vot d’abstenció del seu grup a la proposta, però no perquè vulguin 

continuar pagant els peatges, alguns d’ells més que amortitzats.  

Pensem que hi ha partits que ja no saben què fer per atraure la gent i que s’aprofiten 

d’algunes situacions per interessos electoralistes i per aconseguir espai mediàtic. 

Està clar que aquesta iniciativa l’han iniciada formacions polítiques amb representació 

a la Generalitat de Catalunya i ajuntaments de la comarca del Maresme. Fins i tot 

regidors d’altres ajuntaments de la comarca han publicat vídeos mostrant la seva 

adhesió a la campanya. Aquest és el motiu pel qual nosaltres no volem votar a favor 
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de la proposta. Estic en contra que s’hagin de pagar els peatges, però crec que la via 

per solucionar-ho és portar aquest tema al Parlament de Catalunya a fi de prendre 

decisions polítiques. 

Una altra qüestió que ara es planteja és qui pagarà les multes: Ho faran els partits 

que han iniciat la campanya? Vostès han sigut els que han propiciat la iniciativa i han 

incitat la gent a sumar-s’hi.  

D’altra banda, respecte als punts 1 i 2 dels acords, creiem que són punts que podrien 

arribar a ocasionar aldarulls. Per aquest motiu nosaltres ens hi abstindrem.  

 
 

 

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

Catalunya, felicita el Sr. Safont-Tria per haver estat el primer a parlar clar d’aquest 

tema. Recordem que la majoria d’autopistes d’Espanya són d’Abertis, que té el capital 

que té i és propietat de qui és.  

Fa molts anys que no crec en les manifestacions espontànies i més quan són 

encapçalades per diputats del Parlament de diferents grups polítics. El món no 

comença quan governa el PP o quan el tripartit perd el govern i els que tenim 

memòria recordem el “Catalunya lliure de peatges”, que va acabar quan hi va haver 

un canvi de govern a Catalunya. Ara bé, l’altre dia vèiem un diputat d’aquest partit 

sumant-se a la campanya del #novullpagar. Sr. Martínez, si el conseller d’Interior fos 

el Sr. Saura, que ho era fins fa poc, vostès imposarien aquest acord? Ho dubto. 

Amb el tema de no pagar peatges, tots tenim currículum. En aquesta comarca no fa 

molt vam signar un acord per la mobilitat que deia unes certes coses, que són 

públiques i es poden consultar. Alguns, com vostès, Sr. Martínez, hi van votar en 

contra legítimament, però nosaltres ens hi vam abstenir considerant les bonificacions 

que es contemplaven en aquell document per als peatges. 

D’altra banda, a Extremadura no hi ha peatges perquè hi ha carreteres per on no hi 

passa ningú i si aquí vam tenir peatges els primers és perquè aquesta regió es va 

desenvolupar més, la qual cosa implica haver d’ajudar les zones més endarrerides, 

tant dins com fora de Catalunya. Finalment, el PP el que no farà mai és incitar algú 

que incompleixi la llei. 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, diu que el Sr. 

López ha fet referència a una qüestió que és important perquè hi van dedicar moltes 

hores. Vostè i jo hi érem en aquella comissió sobre mobilitat al Maresme i vam posar 

sobre la taula, tot i que després les coses van anar com van anar, un cert model de 

mobilitat per a la comarca i amb bona intenció, sobretot en el tema de peatges, que 

pogués ser un referent a Catalunya. El model de peatges clarament ha de superar 

una etapa, que és el del pur finançament de les infraestructures per a convertir-se en 

un element regulador del trànsit. És per això que en aquell moment es va apostar per 

un sistema de bonificacions per als habitants del Maresme, o per als conductors que 

s’hi mouen habitualment, i es va avançar en aquest sentit. També cal tenir en compte 

que estudis sobre mobilitat al Maresme realitzats per tècnics de la Generalitat de 

Catalunya conclouen que la supressió del peatge comportaria el col·lapse de 

l’autopista. Per això també proposàvem la construcció d’algunes vies alternatives.  

Ara jo celebro que de nou s’hagi constituït la Comissió de Mobilitat on puguem, a 

partir de l’experiència i els errors comesos en el passat, posar sobre la taula un acord 

de mobilitat per al Maresme, amb una certa urgència. És cert que cada dia que passa 

acabem perdent alguna oportunitat d’alguna empresa que es vol instal·lar a la 

comarca i no ho fa perquè no tenim clar el model de mobilitat. Demano, doncs, que 

ens hi posem tenint en compte els estudis que hi ha al respecte. 

Nosaltres no donarem suport a aquesta proposta de resolució perquè estem per un 

model de peatges que pugui complir també una funció reguladora del trànsit.  

 

 

 

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

respecte a la intervenció inicial del Sr. Safont-Tria, comparteix el que ha dit sobre 

l’espoli que pateix el país i el greuge comparatiu de Catalunya respecte de l’Estat. 

Catalunya té el 52% de les seves vies ràpides de gran capacitat de peatge, mentre 

que la resta de l’Estat només té un 18%.  

D’altra banda, deia el Sr. López que tothom té el currículum que té; segurament el de 

CiU és ple d’encerts i equivocacions. Sobretot aquelles formacions polítiques que en 

un moment o altre hem tingut responsabilitat de govern. S’ha parlat dels últims anys, 

de l’última comissió, però podem tirar més enrere i parlar de la prolongació de 

l’autopista del Maresme, que es va dir que per al Barcelona 92 seria gratuïta a partir 
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de Mataró, cosa que finalment no va ser. També hi ha hagut alcaldes del Vallès que 

havien fet campanya en anys anteriors i després, amb responsabilitat a la Generalitat, 

no van prendre les mesures que calien.  

En tot cas, CIU sempre hem defensat, i també en el marc del Pacte per la Mobilitat, 

aquestes bonificacions i la gratuïtat, si més no, per als maresmencs, perquè molts 

d’ells la fan servir per anar a treballar. Per nosaltres, però, la forma de treballar per 

atenuar o eliminar els peatges no és a través d’aquestes campanyes de no pagar, 

sinó que la nostra manera de treballar passa per instar el govern de l’Estat a construir 

més vies lliures de peatge a Catalunya —que les tenim pendents—, per exigir que es 

creï un fons específic per homogeneïtzar i rescatar peatges i per establir un sistema 

de bonificacions propi de Catalunya per a l’ús freqüent d’aquestes vies. Aquesta és la 

manera de treballar positiva de gent que té responsabilitat de govern. 

Pel que fa als punts sobre les multes, el que no podem nosaltres és demanar que 

s’incompleixi la llei. En definitiva, els Mossos no posen denúncies directament a 

l’usuari per no pagar el peatge, el que fa el Servei Català del Trànsit és limitar-se a 

gestionar les denúncies fetes per les concessionàries, i té l’obligació de fer-ho. I 

aquests diners en cap cas van a parar a les autopistes. Per aquests motius no podem 

donar suport a aquesta iniciativa.   

 
 
 
 

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

Popular, comença dient que el Sr. López s’ha referit a contradiccions d’altres partits, 

que no la CUP, i segurament té raó, però aquest no és el tema. Parlava que ell no 

està a favor d’incitar que no es compleixi la llei, però la campanya del #novullpagar de 

cap manera està incomplint la llei. Senzillament hi ha un usuari que es nega a pagar 

un servei i si això és una il·legalitat, senyors del Govern, comencin a perseguir totes 

aquelles empreses que no volen pagar els seus proveïdors.  

El Sr. Baron deia que els peatges tenen una funció reguladora, d’acord, però aquest 

no és el cas d’aquest país. En aquest país els peatges s’han imposat amb uns criteris 

recaptatoris per una empresa privada. Per tant, el dia que dibuixem una estructura de 

mobilitat i hi apliquem criteris de mobilitat i no d’interessos privats, potser 

començarem a parlar d’on cal posar peatges.  
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El Sr. Fernàndez es referia a la manera de treballar, i jo li dic que comencin a fer net 

del seu treball intern com a Govern, com a partit, amb tota la implicació que hi ha al 

darrere d’Abertis, i potser serà el primer pas per aclarir tot un seguit d’irregularitats. 

En resum, aquí s’ha negat però jo sí que reafirmo que els canvis acostumen a venir 

per la pressió social i des de la societat civil. Jo, com a regidor de la CUP, dono 

suport a la campanya #novullpagar, perquè és justa i recull un sentiment majoritari 

d’aquesta ciutat i d’aquest país.  

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7) i corresponent als membres 

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

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

 
 
 
 

DICTAMENS 
 

ALCALDIA 
 

12 -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE 

MATARÓ AUDIOVISUAL.  

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

Política Lingüística i Cultura, presenta la proposta següent: 
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“El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 14 de juliol de 2011,  va designar 
els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, segons 
disposen els seus estatuts.    
 
En data 22 de maig de 2012, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
comunica un canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró 
Audiovisual. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta 
Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Designar a la Sra. Núria Manté i Bartra com a representant del grup 
municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució del 
Sr. Andreu Bautis i Gallofré. 
  
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
13  - DESIGNAR SUPLENT EN REPRESENTACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSORCI DE 

PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 14 de juliol de 2011 va procedir a la 
designació del Sr. Miquel Rey i Castilla (titular) com a representant municipal en el 
Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme”.  
 
L’article 10 dels Estatuts estableix que els Ens i entitats consorciats podran designar 
un membre titular i un suplent per a exercir la seva representació a la Junta General. 
El suplent substituirà el titular en cas d’impossibilitat d’assistència d’aquest a les 
sessions de la Junta General. 
 
En aquest sentit es proposa nomenar al Sr. Angel Remacha Grimal com a suplent del 
Sr. Miquel Rey i Castilla en el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.  
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
ÜNIC.-  Designar suplent en representació de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci 
de Promoció Turística “Costa del Maresme” al Sr. Angel Remacha Grimal, Cap del 
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica 
de Mataró.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

Direcció de Serveis Econòmics 

 

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

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

14  - PRENDRE CONEIXEMENT DE L’INFORME 

CORRESPONENT AL 3R I 4T TRIMESTRE 2011 DEL 

COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER 

AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT I 

ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. 
 

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

dóna compte de l’informe següent : 

 
“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: 
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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 3r i 4t 
trimestre de 2011. 
 
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: 
 

 
 
 

 
1.1 Resum dels pagaments realitzats en el tercer trimestre 2011: 
 

Resum de pagament realitzats en el 
tercer 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 108,9 77,32 110 1.145.941,19 928 4.683.387,89
I. d'Esports 121,5 74,8 3 2.012,70 207 106.176,39
I. Municpal d'Acció Cultural 76,31 36,79 30 120.448,99 618 501.207,91
I. Municipal de Promoció Econòmica 80,22 41,36 4 7.089,62 91 92.795,86
I. Municipal d'Educació 51,33 20,09 334 254.162,85 285 202.078,58
TOTAL 96,65 70,97 481 1.529.655,35 2.129 5.585.646,63

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 96,65 dies, excedint-se en 46,65 dies del període fixat per la Llei. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 2.610 pagaments d’import global 7.115.301,98 
€.  
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i els seus O.A. és de 70,97 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 
2.129 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 5.585.646,63 €. 
 
 
1.2 Resum dels pagaments realitzats en el quart trimestre 2011: 
 
 

Resum de pagament realitzats en el 
quart 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 119,74 107,17 160 1.998.792,01 947 5.945.156,26
I. d'Esports 142,89 93,96 2 1.415,40 316 162.729,19
I. Municpal d'Acció Cultural 100,47 65,79 127 107.633,39 483 488.952,67
I. Municipal de Promoció Econòmica 125,08 74,12 5 321,24 310 223.764,78
I. Municipal d'Educació 74,16 34,56 130 125.706,89 336 348.699,22
TOTAL 116,26 99,48 424 2.233.868,93 2.392 7.169.302,12

Dins del període legal de 
pagament

Fora del període legal de 
pagament

Pagament realitzats en el trimestre

 
 

1. Pagaments realitzats en el trimestre: 
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i els 
seus O.A. és de 116,26 dies, excedint-se en 66,26 dies del període fixat per la Llei. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 2.816 pagaments d’import global 9.403.171,05 
€.  
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i els seus O.A. és de 99,48 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 
2.392 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 7.169.302,12 €.  
 
 

 
 
 

 
Durant el 3r i 4t trimestre 2011 no s’han pagat interessos de demora per cap factura 
de l’Ajuntament ni dels seus OA. 
 
 

 
 
 

 
 
3.1 Resum de les factures  o documents justificatius pendents de pagament al 

final del 3r trimestre 2011: 
 
 

Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del tercer 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 100,64 60,13 137 1.315.566,13 953 9.125.980,74
I. d'Esports 109,26 71,76 75 22.812,07 269 131.352,25
I. Municpal d'Acció Cultural 63,15 15,38 15 40.296,51 277 305.438,29
I. Municipal de Promoció Econòmica 94,59 45,96 23 4.793,46 248 162.056,23
I. Municipal d'Educació 56,6 15,97 107 55.406,81 54 16.883,80
TOTAL 98,01 58,57 357 1.438.874,98 1.801 9.741.711,31

Dins del període legal de 
pagament al final del trimestre

Fora del període legal de 
pagament al final del trimestre

Pendents 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 98,01 dies. Aquest càlcul s’ha 
obtingut a partir de 2.158 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 
11.180.586,29 €. 
 
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 58,57 dies. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 1.801 operacions pendents de pagaments fora 
del període legal d’import acumulat 9.741.711,31€.  
 
3.2 Resum de les factures  o documents justificatius pendents de pagament al 

final del 4t trimestre 2011: 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 
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Resum de factures o documents 

justificatius pendents de pagament al 
final del quart 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 70,68 79,17 1126 8.069.366,89 875 6.834.330,31
I. d'Esports 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
I. Municpal d'Acció Cultural 50,63 33,03 296 261.183,97 317 262.832,31
I. Municipal de Promoció Econòmica 45,4 37,66 289 308.991,35 241 204.703,81
I. Municipal d'Educació 30,36 25,85 506 395.721,46 185 138.069,53
TOTAL 67,47 75,41 2.217 9.035.263,67 1.618 7.439.935,96

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 67,47 dies. Aquest càlcul s’ha 
obtingut a partir de 3.835 operacions pendents de pagaments d’import global 
16.475.199,63 €.  
 
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 75,41 dies. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 1.618 operacions pendents de pagaments fora 
del període legal d’import acumulat 7.439.935,96 €.  
 
 

 
 
4.1 Resum de factures que al quart trimestre 2011 han passat mes de tres 

mesos sense reconeixement de l’obligació: 
 
 

(PMOPR) Número Import total
Ajuntament de Mataró 132,91 76 75.510,48
I. d'Esports 132,73 9 8.649,15
I. Municpal d'Acció Cultural 165,71 50 13.970,62
I. Municipal de Promoció Econòmica 122 1 1.888,00
I. Municipal d'Educació 119,92 8 2.992,20
TOTAL 136,77 144 103.010,45

Període mig 
d'operacions 

pend. 
reconeixement 

Resum de factures o doc. justificatius 
al final del tercer 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 136,77 
dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 144 operacions pendents de 
reconeixement de l’obligació d’import acumulat 103.010,45 €.  
 

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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4.2 Resum de factures que al tercer trimestre 2011 han passat mes de tres 
mesos sense reconeixement de l’obligació: 

 
 A 31/12/2011 no consta que hi hagi cap factura pendent de comptabilitzar ni de 
l’Ajuntament ni dels seus Organismes Autònoms.  
 
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.” 
 

 

 

15 -  PRENDRE CONEIXEMENT DE L’INFORME 

CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE 2012 DEL COMPLIMENT 

DELS TERMINIS PREVISTOS LEGALMENT PER AL PAGAMENT 

DE LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS 

ORGANISMES AUTÒNOMS. 
 

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

dóna compte de l’informe següent : 

 
“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 1r 
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 
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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 
primer 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 137,48 105,17 208 2.280.093,30 1680 11.429.768,34
I. d'Esports 173,05 124,85 4 1.491,40 487 226.465,82
I. Municpal d'Acció Cultural 103,26 61,22 63 48.064,30 443 333.986,47
I. Municipal de Promoció Econòmica 109,2 60,9 9 9.939,90 375 388.827,35
I. Municipal d'Educació 69,08 31,92 521 156.843,94 770 574.958,65
TOTAL 132,43 99,80 805 2.496.432,84 3.755 12.954.006,63

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 132,43 dies, excedint-se en 92,43 dies del període fixat per la Llei. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 4.560 pagaments d’import global 
15.450.439,47 €.  
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i els seus O.A. és de 99,80 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 
3.755 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 12.954.006,63 €.  
 
 

 
 
 

 
Durant el 1r 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 primer 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 97,33 48,83 349 994.286,85 703 5.027.227,24
I. d'Esports 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00
I. Municpal d'Acció Cultural 60,69 38,95 236 193.853,66 463 326.101,68
I. Municipal de Promoció Econòmica 0 0 0 0,00 0 0,00
I. Municipal d'Educació 37,48 11,39 139 125.813,58 464 96.070,45
TOTAL 86,19 47,58 724 1.313.954,09 1.630 5.449.399,37

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

 
 

1. Pagaments realitzats en el trimestre: 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de 
pagament de l’Ajuntament i els seus O.A. és de 86,19 dies. Aquest càlcul s’ha 
obtingut a partir de 2.354 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 
6.763.353,46 €.  
 
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 47,58 dies. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 1.630 operacions pendents de pagaments fora 
del període legal d’import acumulat 5.449.399,37 €.  
 
 
 
 

 
 
 
 

(PMOPR) Número Import total
Ajuntament de Mataró 0 0 0,00
I. d'Esports 92 1 2.262,82
I. Municpal d'Acció Cultural 0 0 0,00
I. Municipal de Promoció Econòmica 127 1 472,00
I. Municipal d'Educació 92 1 22,56
TOTAL 97,99 3 2.757,38

Període mig 
d'operacions 

pend. 
reconeixement 

Resum de factures o doc. justificatius 
al final del primer 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 97,99 dies. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 3 operacions pendents de reconeixement de 
l’obligació d’import acumulat 2.757,38 €.. 
 
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.” 
 
 

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

Popular, recorda que fa un moment es parlava de complir la llei i la Llei 15/2010 que 

estableix que els ajuntaments han de pagar en un termini de 30 dies ni la compleix 

l’Ajuntament de Mataró ni la majoria d’ajuntaments del país. Tampoc no m’estranya 

que no es pugui complir la llei, vista la situació econòmica de molts municipis. 

L’Ajuntament de Mataró no pot pagar a 30 dies, entre d’altres, perquè té tot un seguit 

de deutes importants, perquè té unes pòlisses que finalitzen a termini de 31 de 

desembre que si no es paguen suposarien un greuge important i perquè la situació 

econòmica és dolenta. Es fa un informe que avalua molts temes i jo destacaria el 

tema del dèficit acumulat del Mataró Bus i advertiria que el dèficit va creixent amb els 

anys. Nosaltres pensem que retallar més en aquest servei no només no solucionarà 

les coses, sinó que a la llarga empitjorarà les condicions del servei i els ingressos que 

aporta. També és clar que el romanent negatiu d’11 milions d’euros de l’any passat 

condiciona molt les polítiques de l’Ajuntament. 

No obstant això, que ningú no es preocupi perquè tenim la solució: assolir la 

independència política per tenir la gestió directa dels nostres recursos i les polítiques 

fiscals per fer pagar qui més té i aportar els serveis que la nostra ciutadania es 

mereix. Hi ha solució només falta que algun dia la majoria política del país se n’adoni 

i ho tiri endavant. 

 

 

 

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

Catalunya, està d’acord amb el Sr. Safont-Tria que no s’està complint la llei. Ens crida 

l’atenció que estem pagant gairebé a 6 mesos (173 dies) des de l’Institut d’Esports en 

aquest primer trimestre del 2012 i sense interessos de demora, un avantatge que 

certament no tenen els ciutadans. Cal posar-s’hi perquè estem empitjorant: el tercer 

trimestre el topall de pagament era de 121 dies, el quart trimestre de 142 dies i ara 

ens hem posat en gairebé 6 mesos. 
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En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pere Galbany, regidor del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 

16  -  RECUPERACIÓ D’OFICI DE LA FINCA SITUADA AL 

CARRER MUNTANYA, 1, DE MATARÓ.  
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Per Decret núm. 6610/2011, de 3 d’octubre, la regidora delegada d’Administració i 
Atenció Ciutadana acordà iniciar expedient administratiu per recuperar la possessió 
de la finca situada al carrer Muntanya, 1, cantonada carrer Transversal, d’aquesta 
ciutat –que havia estat ocupada sense consentiment municipal-, contra els senyors 
JUAN JOSÉ GRACIA SÁNCHEZ, amb DNI 38.799.976 i JUAN CARLOS ROMERO 
FLORES amb DNI 38.854.653, i contra la resta d’ocupants desconeguts, amb domicili 
al carrer Muntanya, 1, cantonada carrer Transversal, de 08304-Mataró, i requerir-los 
per tal que en el termini de 10 dies compareguessin davant l’Ajuntament, per formular 
les al·legacions  que  tinguessin  per oportunes. 
 
Finalitzada la instrucció del procediment i abans de la resolució definitiva, es va donar 
audiència als interessats, per tal que poguessin fer al·legacions i presentar els 
documents i/o justificacions que estimessin pertinents. 
 
Durant la tramitació de l’expedient no s’ha obtingut cap element provatori -ni tan sols 
indiciari-, que desvirtuï o contradigui el plantejament inicial de l’expedient, incoat arran 
de la pertorbació o usurpació de la possessió de la finca, provocada per una ocupació 
inconsentida de la mateixa. 
 
Consten units a l’expedient informes tècnics que documenten la situació d’ocupació i 
jurídic que valora l’adequació a dret del procediment seguit. 
 
Resulten aplicables l’article 41 i 55 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, els articles 227, 228 i 229 del Decret legislatiu 2/2003, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els 
articles 147 i 148 del Decret 336/1988 (reglament català del patrimoni dels ens 
locals), així com l’article 96 de la Llei de Procediment Administratiu, pel que fa a la 
regulació dels mitjans d’execució forçosa. 
 
 
Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, que adopti, si s’escau, 
la resolució següent: 
 
PRIMER.- Recuperar la possessió de la finca situada al carrer Muntanya, 1, de 
Mataró, de propietat municipal i qualificada de bé de domini públic afecte al servei 
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públic, ocupada sense consentiment municipal, i requerir als ocupants senyors Juan 
Carlos Romero Flores, Juan José Gracia Sánchez, Alonso Torres Jiménez i a la resta 
d’ocupants desconeguts de la finca, per tal que cessin en l’ocupació de l’esmentada 
finca. 
 
SEGON.- Ordenar als esmentats ocupants per tal que en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, desallotgin la finca i la 
deixin lliure i a disposició de l’Ajuntament, i convocar-los per tal que durant aquest 
termini compareguin davant de l’oficina de la Secció de Patrimoni de l’Ajuntament de 
Mataró, situades a el Carreró, 13, 2n pis de Mataró, de dilluns a divendres, de 9 hores 
a 15 hores, per tornar la possessió de la finca. 
 
TERCER.- Advertir els ocupants de la finca que si no retornen la possessió de la finca 
de forma voluntària en l’expressat termini, l’Ajuntament de Mataró recuperarà la 
possessió de la finca per la via de l’execució forçosa, i assenyalar el dia 14 de 
setembre de 2012 per a l’acte de llançament, el qual tindrà lloc si no es recupera la 
possessió de la finca voluntàriament. 
 
QUART.- Delegar en l’assessor/a jurídic/a adscrit/a al Servei de Gestió Econòmica 
d’aquest Ajuntament les funcions de fe pública, per tal que pugui dur a terme totes les 
actuacions d’aquest expedient que requereixin fe pública, i en especial, per aixecar 
l’acta del llançament previst per al dia 14 de setembre de 2012, a proposta del 
Secretari de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- Si el dia 14 de setembre de 2012, no es recupera la possessió de la finca 
objecte d’aquest acord, demanar autorització judicial per entrar a la finca, per 
executar el desallotjament per la via de l’execució forçosa, amb la finalitat de 
recuperar la seva possessió. 
 
SISÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 

 

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

Popular, aclareix que aquest espai era antigament una escola bressol que actualment 

no té cap condició de salubritat i està ocupat per persones sense sostre. És un espai 

reclamat com a centre cívic pel veïnat. Nosaltres hi votarem a favor sempre que a 

aquestes persones se’ls ofereixi una cobertura social necessària i se’ls busqui una 

alternativa d’allotjament.  

 

 

La senyora Carolina Soler respon que ja s’està treballant de manera coordinada amb 

els Serveis Socials per atendre les necessitats d’aquestes persones. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Pere Galbany, regidor del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 
 

Compres i Contractacions 

 

17 -  LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2011 I APROVACIÓ DEL 

PRESSUPOST PROVISIONAL PER A L’EXERCICI 2012 DEL 

SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL•LECTIU URBÀ DE 

VIATGERS “MATARÓ BUS”. 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Per acord del Ple municipal de data 3 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte de 
gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”, a favor 
de la l’empresa“Corporación Española de Transporte, SA”.  
 
Per acord del Ple municipal de data 14 de gener de 2010 es van aprovar una sèrie de 
modificacions en el contracte entre les que es trobava l’autoritzar i disposar l’import de 
1.907.887,74 euros a favor de l’adjudicatària en concepte del 80 % de la subvenció 
prevista per l’exercici 2010. Aquesta quantitat va ser rebaixada posteriorment en 
4.729,30 euros per acord del Ple municipal de data 4 de març de 2010. 
 
En data 15 de maig de 2012, l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vistiplau del 
cap del Servei, emet informe referent a la liquidació de l’exercici 2011 d’acord amb el 
previst a la clàusules núm. 35 i 37 del plec de condicions administratives, tècniques i 
econòmiques que regeix la prestació del servei públic de transport urbà col·lectiu de 
viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió interessada. 
 
En el mateix informe es justifica i es proposa l’aprovació del pressupost provisional 
per a l’exercici 2012 del servei. 
 
En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció 
Ciutadana proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:  
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PRIMER: Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l’1 
de gener a 31 de desembre de 2011, ambdós inclosos, pels següents imports: 
 
Aportació municipal:  3.574.265,15 € 
Abonat a compte: 1.639.149,15 € 
Pendent d’abonar: 1.935.116,00 € 
 
SEGON: Aprovar la puntuació de l’Índex de Qualitat Mesurable per l’exercici 2011 de 
5,63. 
 
TERCER: Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per a 
l’any 2012 per un import total 3.844.780,65 €. 
 
En el moment d’aquesta aprovació ja s’han comptabilitzat les sis primeres 
mensualitats de 223.545,77 € cadascuna en concepte d’avançament a compte de 
l’exercici 2012, en total 1.341.274,62 €. 
 
QUART. Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró BUS l’import de 2.429.127,81 
euros en concepte de liquidació de l’exercici 2011 i l’abonament a compte del 
pressupost de l’aportació municipal per a l’exercici 2012. (op. AD núm. 19516). 
 
Aquesta quantitat s’abonarà en 5 quotes mensuals de 404.854,64 € i una final de 
404.854,61 €. 
 
CINQUÈ:  Delegar en la regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 
Manteniment, amb l’assessorament dels serveis tècnics municipals, per tal d’establir 
negociacions amb l’empresa concessionària de cara a proposar la forma de 
pagament i contraprestacions necessàries per a l’eliminació del dèficit acumulat en 
compliment de l’Acord de Ple de 14 de gener de 2010. “ 
 

 
 

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

Popular, recorda que el seu grup, des que està present al consistori, ha vot en contra 

de la liquidació dels exercicis del Mataró Bus. En aquest cas continuarem en aquesta 

línia, perquè estem en contra de l’externalització d’un servei  bàsic a una empresa 

privada. S’ha demostrat que la mala gestió ens està portant al deteriorament del 

servei i que suposa una despesa molt gran per al consistori. Nosaltres apostem per 

una gestió pública, per un consorci supramunicipal per unir esforços amb altres 

ciutats i pobles de la comarca i comarques properes, a fi de reduir despeses en gestió 

i obtenir un servei potent de transport públic que sigui una alternativa real al cotxe 

privat. Tenim unes liquidacions que han anat acumulant deute cada any i la situació 

ens acabarà esclatant. Creiem que és urgent replantejar el model de transport públic 

perquè sigui un model de qualitat, eficient i rendible. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia l’abstenció del seu grup. És evident 

que cal anar cap a un nou pla de mobilitat del transport públic, que ha ser la peça 

sobre el qual pivoti tot el pla de mobilitat. Reconeixem els esforços que s’han fet fins 

ara, com l’acord amb els treballadors, però encara hi ha molt a discutir i a aprofundir 

sobre la supressió de línies i freqüències, etc., i cal parlar també amb els veïns, per 

exemple, dels barris de Cirera, que tenen reivindicacions importants.  

Per tot això, donarem el nostre vot de confiança esperant que els propers mesos 

puguem abordar d’una manera eficaç aquest tema. També esperem que en la 

pròxima renovació de la concessió obrim un nou debat més intens i profund sobre el 

model de mobilitat que volem. Nosaltres pensem que hem d’incentivar el transport 

públic, molt més sostenible.  

 
 
 
 

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

Catalunya, manifesta el seu vot d’abstenció. Valorem el servei social i la utilitat del 

Mataró Bus —qui els parla n’és usuari—, però hem de tenir en compte que el servei 

ens costarà aquest any cada dia a la ciutat 10.411 €, un esforç important per a un 

servei que compleix una funció social permetent que els nens vagin a escola, els 

adults a la feina, etc.  

No obstant això, ens hi abstenim principalment perquè vostès ens han comentat en 

comissió informativa, una comissió de mobilitat i ha aparegut en premsa que el 

Govern s’està replantejant una reducció de línies. Tot i que l’actual pressupost no 

reflecteix aquesta reducció, el que no farem és donar suport a un pressupost per 

aquest any que d’aquí poc haurem de modificar, no només amb la reducció o no de 

línies, sinó amb el punt 5è d’aquest expedient, que insta la regidora de Via Pública a 

establir negociacions per pagar el dèficit acumulat dels anys 2010 i 2011 que s’havien 

de pagar durant els anys 2012 i 2013. Nosaltres, per tant, no creiem en aquesta 

política de pedaços i no creiem en un pressupost que demà canviarà o que, de fet, ja 

ho ha fet. Els demanaríem, doncs, que retiressin aquest punt i obríssim el debat 

valent que cal per fer un pressupost que realment s’ajusti a la realitat de l’actuació 

que el Govern municipal vol proposar. 
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, també s’hi 

abstindrà. Si poguéssim hi votaríem favorablement, però ens hi hem d’abstenir 

perquè vostè va anunciar en l’audiència pública retallades al transport públic urbà i 

des del febrer fins ara han passat 4 mesos en què no hem avançat. Crec que aquest 

punt avui hauria d’haver vingut amb un acord amb els veïns, els grups municipals i els 

usuaris tan ampli com hagués estat possible i no és just que ens posi sobre la taula 

una proposta de pressupost que reflecteix una paràlisi en les accions que calen per 

portar a terme aquesta necessària adequació del servei a la ciutat, ja que això ens 

està suposant una pèrdua de 35.000 euros mensuals.  

Cal trobar el màxim consens possible per tirar endavant aquests canvis necessaris en 

el servei. Crec que la receptivitat per part de la població existeix, i si no s’ha produït 

l’acord és per una manca de voluntat de tirar endavant aquest tema de manera que 

avui ja hagués vingut una proposta de pressupost que reflectís una realitat i no una 

incertesa. Al final acabarem corrent i el pitjor que pot passar és que sigui pitjor el 

remei que la malaltia. Si correm massa per intentar trobar una solució, segurament 

aquesta no comptarà amb el beneplàcit dels usuaris i la gent de la ciutat.  

Malgrat l’abstenció, crec que és necessària l’aprovació del pressupost perquè hi ha 

subvencions a les quals cal optar. Lamento que no hi puguem donar suport i els 

demano que ens deixem de tactismes perquè el Mataró Bus és un tema molt 

important i clau per a la mobilitat de molts ciutadans. 

 
 
 

La senyora Núria Calpe lamenta no poder atendre la petició del Sr. Calzada de deixar 

aquest punt sobre la taula, perquè abans del 30 de juny s’han de presentar les 

liquidacions i el pressupost de l’any següent per a no perdre la possibilitat de cobrar 

la subvenció que l’AMTU dóna al transport públic per a l’any següent. Els agraeixo, 

doncs, que s’hi abstinguin i puguem tirar endavant l’aprovació en el ple d’avui. 

Fa bastant de temps que vam plantejar que s’havia de fer la reestructuració de les 

línies d’autobús. He parlat amb cadascun dels portaveus dels grups i m’heu fet arribar 

suggeriments i un d’ells era que no ens precipitéssim i busquéssim el consens de tots 

els veïns, l’acord dels treballadors, etc., i és per això que encara no hem pogut portar 

el projecte. Hi estem treballant i estem parlant amb els veïns del barri de Cirera i del 

Pla d’en Boet, estem parlant també i hem demanat a l’empresa que sobre la proposta 

que ja ens va fer ens fes unes petites modificacions per donar resolució als 
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problemes que m’heu anat plantejant cada grup i, com que vull que sigui un projecte 

de consens que puguem presentar a la ciutat tots els grups consensuadament també 

amb els veïns, per això encara no l’hem pogut presentar en el ple de juny. 

Seguim treballant, sabem que és un tema important, també pel dèficit que es va 

generant cada any, i esperem poder arribar a un projecte consensuat per portar-lo al 

ple del mes de juliol.  

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 8, corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió. 

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

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 17,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (7), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent 

als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (3) i corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2). 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

Obres 
 

18 -  RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA  2418/2012 DE 12 

D’ABRIL RELATIU ALS NOMENAMENTS  DELS MEMBRES DEL 

COMITÈ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT D’ACTUACIONS 

PREVISTES EN EL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L’ÀREA URBANA DE ROCAFONDA-EL PALAU-ESCORXADOR 

(LLEI DE BARRIS). 
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La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 

“Per Decret de l’Alcaldia 2418/2012, de 12 d’abril, es va designar les persones i 
representacions que formen part del Comitè d’avaluació i seguiment de les 
actuacions previstes en el Projecte d’intervenció integral de l’àrea urbana de 
Rocafonda-El Palau-Escorxador, subvencionat a l’empara de la Resolució 
PTO/44/2007, de 10 de gener. 
 
En data 17 d’abril d’enguany es va constituir l’esmentat comitè concretament en el 
Centre Cívic Rocafonda, carrer Poeta Punsola, 49, segons consta en l’esborrany de 
l’Acta adjunta. 
 
Per imperatiu de l’article 18.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es 
desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen atenció especial (DOGC núm. 42115, de 9 de setembre de 2004), 
cal que ara el Ple de l’Ajuntament ratifiqui els nomenaments de les entitats veïnals 
efectuades per l’Alcaldia que representen els diferents col·lectius que preveu la 
normativa.  
 
Es per això que la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública, 
proposa al Ple Municipal, si s’escau, l’aprovació dels següents                                                       
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar, en base al que preveu l’article 18.2 del Decret  369/2004, de 7 de 
setembre, els nomenaments efectuats pel Decret  de l’Alcaldia 2418/2012, de 12 
d’abril, relatius a les entitats veïnals, que formen part del Comitè d’avaluació i 
seguiment de les actuacions previstes en el Projecte d’intervenció integral de l’àrea 
urbana de Rocafonda-El Palau-Escorxador, subvencionat a l’empara de la Resolució 
PTO/44/2007, de 10 de gener, i que són els següents: 
 
a)  En representació de les entitats veïnals: 
 
-  Josep Bermúdez Guillamon, de l’Associació de Veïns de Rocafonda-L’Esperança-

Ciutat Jardí 
- Roser Martínez Montaner, de l’Associació de Veïns de El Palau 
 
b)  En representació de les entitats ciutadanes: 
 
- Enric González Barquero, de l’Associació de Veïns de Les Santes-Escorxador 
- Santi de Arcos Milà, de la Creu Roja de Mataró i, com a suplent, Joan Alberdi 
Manonelles 
 
c)  En representació dels agents econòmics i socials:  
 
- Josep Lluís de Miguel Val, de la FAVM 
- Josep Filbà i Esquerra, de la Unió de Botiguers de Mataró 
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Segon.- Donar trasllat de l’anterior acord a l’Oficina de Gestió del Programa de 
Barris, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als 
seus efectes i al Coordinador  municipal de la Llei Barris als seus efectes.” 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Marco A. Fernández, regidor del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
 
 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

19  - APROVACIÓ D’ESTUDIS PREVIS DE MODIFICACIÓ DEL 

PLA GENERAL EN RELACIÓ A L’ÀMBIT DEL SECTOR “EL 

SORRALL” I ENTORNS I SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE 

PROJECTES DE GESTIÓ URBANÍSTICA. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El Pla Parcial del Sector de “El Sorrall”, aprovat per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, el 22 de març de 2.000 te per objecte ordenar el sector de Sòl 
Urbanitzable Programat dels terrenys situats a la part ponent de la ciutat, entre la 
Riera d’Argentona i el barri de Cerdanyola. 
 
El sistema de gestió previst en aquest pla és el d’expropiació, com diu el propi 
planejament a l’any 2.000, per què “l’elevat preu del sòl i el baix aprofitament del 
Sector porta a que el sistema d’actuació s’hagi canviat pel d’expropiació”.  
 
Aquest planejament assenta les seves bases en l’expropiació forçosa dels terrenys i 
en que “la viabilitat de l’expropiació s’ha de calcular amb la previsió d’una inversió 
considerable a fons perdut per part de l’Administració actuant”. 
 
Els transcurs dels anys han demostrat que l’esforç d’inversió previst pel Pla parcial no 
era ajustat a la realitat econòmica d’aquell moment, és a dir, en temps de bonança 
econòmica. Per  tant, ni cal dir que en l’actual conjuntura econòmica intentar executar 
aquest planejament pot comprometre greument les finances municipals, i és 
insostenible, ja que la legislació urbanística permet als propietaris dels terrenys exigir 
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l’expropiació a l’Ajuntament per transcurs dels terminis d’execució d’un planejament 
previst executar per expropiació, com el que tractem, els quals s’han exhaurit. 
 
La darrera modificació de la Llei d’Urbanisme, aprovada el 22 de febrer d’enguany, 
amb efectes a 1 de març, en motiu de la situació de crisi financera i econòmica, 
especialment punyent en l’àmbit del mercat immobiliari i en motiu també dels límits 
legals d’endeutament públic, ha ajornat el dret dels propietaris de reclamar 
l’expropiació dels seus terrenys fins el 31 de desembre de 2013.  
 
Es per tant imprescindible i perquè així ho exigeix la responsabilitat de govern  i 
l’interès general de la Ciutat posar-se a treballar per retrobar una viabilitat urbanística 
a aquest Sector de la Ciutat, per superar la inviabilitat del pla parcial de “El Sorrall”, 
en els terminis legals que permeten la Llei citada i també per aconseguir els objectius 
previstos en el Pla de Mandat del Govern municipal pel període 2011-2015. 
 
En aquest context hem d’enquadrar la proposta que es presenta a l’aprovació del 
Ple, això és, l’encàrrec als serveis tècnics municipals dels treballs necessaris per 
assolir aquests objectius. L’objectiu immediat de la modificació per donar viabilitat 
econòmica a aquest sector és l’instrument necessari per canalitzar les finalitats 
d’interès general que són: 
 

� Ordenar una de les principals entrades a la nostre Ciutat atesa la seva 
situació estratègica en el territori amb un gran impacte visual i paisatgístic des 
de les infraestructures de comunicació existents. 

� Ordenar els espais lliures previstos pel Pla General pel barri de Cerdanyola i 
per la ciutat, amb la previsió d’establir una anella verda de límit de la ciutat 
que garanteixi la  continuïtat dels espais lliures periubans del turó de 
Cerdanyola fins la riera d’Argentona. 

� En aquest sentit, estudiar la conveniència de suprimir el nou vial previst pel 
planejament des de la Ronda Bellavista per poder donar continuïtat als espais 
lliures periurbans del Turo  de Cerdanyola sense  una alteració substancial de 
les condicions naturals existents que pot provocar el seu traçat.  

� Completar la urbanització necessària tant, pel bon funcionament del futur teixit 
terciari, com dels equipaments de ciutat existents (Centre esportiu del Sorrall) 
i futurs que prevegi el sector. 

� Definir una nova ordenació dels sòls privats d’acord amb la realitat econòmica 
del moment.  

� Ajustar els paràmetres urbanístics del sector per assegurar la  viabilitat 
jurídica i econòmica del sector i de la pròpia administració municipal. 

 
Per aquest motiu caldrà suspendre qualsevol activitat de gestió urbanística per 
l’àmbit que els serveis tècnics  municipals han proposat per estudiar-ne la seva 
transformació (àmbit del Pla parcial de el Sorrall i entorns).  
 
Aquesta actuació haurà d’anar acompanyada del corresponent programa de 
participació ciutadana. 
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i l’art. 101.1.a del 
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Reglament que desenvolupa la Llei, aprovat per Decret nº 305/2006, de 18 de juliol, 
PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Suspendre la tramitació de qualsevol projecte de gestió urbanística, 
integrada o aïllada, a l’àmbit del pla parcial de El Sorrall i entorns (Rda. Bellavista), 
tal i com es delimita en el plànol de suspensió que forma part del present acord, als 
efectes previstos a l’art. 73 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, necessari pels estudis de 
reordenació urbanística que s’encarrega als serveis tècnics municipals i pel termini 
màxim previst a l’art. 74 de la citada Llei. 
 
Segon.-  Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari 
dels de més circulació a la província. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a tots el propietaris inclosos en l’àmbit de 
suspensió de llicències 

 

 

 

 

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

Popular, comença dient que el Sorrall és un espai delicat, on hi ha un veïnat que 

reclama tot un seguit d’equipaments i espais lliures, en un barri com el de 

Cerdanyola, densament poblat i mancat de zones verdes i d’equipaments. També hi 

ha uns propietaris que reclamen uns drets adquirits al seu moment. 

Ara se’ns presenta una proposta que sorgeix arran de la Llei Òmnibus que permet 

tirar endavant moratòries per tal de poder frenar expropiacions que al seu moment es 

van iniciar. Per força haurem de votar-hi a favor, ja que està clar que l’Ajuntament no 

disposa dels recursos econòmics per tirar endavant aquestes expropiacions, però allò 

que preocupa realment la CUP és què es farà amb la zona del Sorrall. Per nosaltres, 

el Sorrall és un espai a preservar, on no hi pot anar sector residencial. Si s’ha de 

replantejar s’hauria de fer amb un criteri respectuós amb l’entorn, en la línia d’un 

pulmó per a la zona. No fem un pas enrere en la qualitat de vida de la nostra ciutat.  

Per tant, hi votem favorablement, però posem l’èmfasi en què volem que la zona sigui 

un espai d’equipaments, de zones verdes i un espai integrat en el seu entorn. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia la seva abstenció. Ens hagués agradat 

mínimament que, tant a la comissió adient com a posteriori, el Govern s’hagués 
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posicionat una mica sobre el que deia el Sr. Safont-Tria, és a dir, sobre quina és la 

idea que tenen. És evident que no hi podem votar en contra, però cal tenir en compte 

que és un sector sensible de la ciutat, ubicat en un barri de màxima densitat, i haurem 

de ser molt curosos amb l’actuació urbana que hi portem a terme. Estem expectants 

per veure què ens diuen aquests estudis previs.  

Per nosaltres, qualsevol actuació en aquest sector sobretot haurà de comptar amb la 

complicitat dels veïns del barri i haurà de descartar la construcció desmesurada de 

més sòl residencial. Em sembla que la Sra. Rodríguez ja va dir en comissió que no 

tenien previst fer-hi sòl residencial, la qual cosa obre una finestra d’esperança, però 

alhora ens deixa una mica inquiets. 

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

anuncia el suport del seu grup i, quan arribi el moment de discutir sobre què s’hi farà 

en aquesta zona, ja parlaran.  

 
 

 

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

Catalunya, manifesta que hi votaran favorablement i que ja parlaran del futur de la 

zona en el moment oportú.  

 
 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, avança que hi 

votaran afirmativament. Aquest és un vot afirmatiu i condicional alhora, perquè ens 

hagués agradat que hi hagués hagut una mica més de concreció, més que res per les 

paraules que la regidora ens va dir a la comissió informativa. És cert que aquest 

sector arrossega una història llarga i té una situació que cal desencallar.  

Estem d’acord a ajustar els paràmetres urbanístics del sector, però voldríem incidir en 

què això no vol dir que hàgim de rebaixar la qualitat urbanística. De totes maneres, 

aquest ajustament de paràmetres que ha de fer viable el projecte és necessari que 

tingui no només el consens dels grups municipals sinó també el dels ciutadans.  
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Per tant, aquest vot condicional és per demanar-li que cerquem l’acord, que ho fem 

ràpid i que ens posem a treballar conjuntament per tal de poder trobar la solució 

definitiva al sector. 

 

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  i corresponent al membre 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.  

 
 
 
 

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

 
20 -  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 

REGLAMENT D'ACTIVITATS DE MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“La instrucció tècnica número 10 del Reglament d’activitats de Mataró regula l’ús i 
aprofitament comú i privatiu de la via pública per a la instal·lació de taules i cadires 
per a establiments de restauració, quina regulació ha permès el desenvolupament 
d’aquest tipus d’activitat sense conflictes fins a l’aprovació de la llei antitabac. Amb la 
prohibició de fumar a l’interior dels establiments s’ha incrementat la necessitat i per 
tant la demanda de llicències per a instal·lació de terrasses a l’espai públic i s’han 
posat de manifest la limitacions de la regulació actual. 



 78

 
D’altra banda, l’art 82 de l’Ordenança de la via pública vigent remet al Reglament 
d’activitats de Mataró per a regular, de forma complementària a la pròpia ordenança, 
les ocupacions amb taules, cadires i para-sols a la via pública. 
 
En aquest context, les determinacions generals de l’Ordenança de la via pública 
sobre les ocupacions, concretament : 
 
- Com s’han de formular les sol·licituds (art 53 i 68) 
- Condicions de les autoritzacions (art 56) 
- Condicions de gaudiment de les ocupacions (art 58) 
- Règim disciplinari (art 151) 
 
són aplicables a les terrasses i estan regulades a l’Ordenança, de manera que no cal 
que ho estiguin a la instrucció tècnica 10 del Reglament d’activitats. 
 
La modificació de la instrucció tècnica que es proposa respon als següents criteris: 
 
- Eliminar la duplicitat de la regulació administrativa que afecta les terrasses, 
eliminant de la instrucció tècnica actual aquests aspectes i deixant l’Ordenança de la 
via pública com a únic marc d’aplicació. 
- Ampliar el repertori de d’elements -taules i cadires- admesos, en el sentit de 
reconèixer posicions i disposicions que, ocupant menys amplada o superfície que les 
actuals, han de permetre autoritzar terrasses on a data d’avui no és possible. 
- Limitar les ocupacions físiques en base al no impediment, amb l’ocupació, de l’ús 
comú de la via pública i limitar  l’aforament al compliment de que estableix el Codi 
d’accessibilitat. 
 
Vist el que s’ha exposat i, als efectes de donar resposta a una necessitat real 
derivada de l’aprovació de la llei antitabac, escau iniciar els tràmits per a la 
modificació de la instrucció tècnica 10 de regulació de les terrasses a la via pública de 
Mataró, per tal de facilitar-ne la implantació, en el ben entès que aquesta facilitat 
d’ocupació de la via pública, necessàriament ha d’anar complementada amb el 
control 
 
de les molèsties, especialment per sorolls, que aquestes ocupacions puguin 
ocasionar. 
 
En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, vist el document de la modificació de la IT-
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 del 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 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’activitats de Mataró. 
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè 
puguin presentar-se reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació del Reglament d’activitats 
de Mataró, en el cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments.” 
 
 
 
INSTRUCCIÓ TÈCNICA-10 DEL REGLAMENT D’ACTIVITATS DE MATARÓ 
REGULACIÓ DE LES TERRASSES A LA VIA PÚBLICA 
 
 
Objecte.-  
 
Aquesta instrucció regula, complementàriament a les determinacions de l’Ordenança 
vigent de la via pública, l’ús comú especial i l’ús privatiu de la via pública per a la 
instal·lació de taules, cadires,  para-sols i altres elements per al desenvolupament 
d’activitats privades. Les determinacions que afecten la imatge també seran 
aplicables a les terrasses que se situïn en sòl privat i siguin visibles des de la via 
pública. 
 
 
Requeriments mínims exigibles a l’autorització de les terrasses.- 
 
1 - Per a poder concedir-se una llicència de terrassa, és imprescindible que la 
persona sol·licitant tingui al seu nom el títol municipal habilitant per a exercir l’activitat 
principal. 
 
2 - Documentació mínima a presentar per a la sol·licitud d’ocupació de la via pública: 
 

• Instància segons el model oficial. 
• Memòria descriptiva dels materials i colors dels elements que ocuparan la via 

pública. 
• Projecte de mobilitat, que ha de constar de: 

- Plànol de situació a escala 1:5000 signat pel titular (2 còpies). 
- Plànol de planta a escala 1:50 o 1:100 signat pel titular, indicant la 

situació de la terrassa, les taules    i les cadires, i on es reflecteixi tot el 
mobiliari urbà, cruïlles, etc., acotant la terrassa i indicant el pas lliure 
per a vianants (2 còpies). 

- En el cas que siguin demanats, plànol d’alçat dels para-sols, signat per 
la persona titular a escala 1:50 o 1:100 (2 còpies). 

• Compromís de contractar una assegurança de responsabilitat civil del local 
amb cobertura per als elements que vulgui instal·lar a la via pública. 

 

3.- Les ocupacions garantiran un recorregut per a vianants de 2 metres d’amplada, 
per a l’ús comú general de la via pública, d’acord amb la definició d’ús comú general 
de l’article 38 de l’Ordenança de la via pública. Es considera espai mínim per al pas 
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de vianants el que queda lliure un cop descomptada la superfície que, per qualsevol 
causa o obstacle, no sigui apta per al trànsit.  

En casos excepcionals, previ informe favorable del servei municipal competent, pot 
autoritzar-se el desplaçament d’elements del mobiliari urbà per tal de garantir les 
condicions exigides als recorreguts per a vianants, amb càrrec a la persona sol·licitant 
de la llicència i havent dipositat una fiança que garanteixi la reposició al seu estat 
inicial. 

4.- L’aforament total de l’activitat (la suma de l‘aforament interior i l’exterior) estarà 
limitat al compliment de les determinacions del Codi d’accessibilitat de Catalunya, 
especialment pel que fa als serveis sanitaris. 

5.- L’ocupació autoritzada no pot superar la meitat de l’amplada de la vorera. 

Si per criteris dels serveis tècnics municipals es considera necessari, la persona 
titular de la llicència haurà de senyalitzar, a càrrec seu, a la vorera, amb pintura 
blanca, el perímetre dins del qual haurà de quedar col·locada la terrassa. 

 
Característiques dels elements admissibles.- 
 
1. Els elements - taules, cadires, para-sols, etc. - no poden portar publicitat. 

2. Les taules i les cadires seran d’alumini, podent-se admetre mobiliari de major 
qualitat en espais d’especial interès arquitectònic o paisatgístic. Pel que fa a les 
dimensions, característiques i l’espai ocupat, s’admeten les especificades en 
l’annex gràfic adjunt. 

3. Els para-sols seran plegables, sense laterals i de loneta de color crema. La seva 
alçada lliure estarà compresa entre 2’20 i 2’60 m. Els peus estaran subjectats 
amb suports o bé ancorats a terra amb la seguretat adient, i amb un sistema de 
fàcil desmuntatge. En el cas que es vulgui ancorar els elements a terra, 
l’ancoratge no superarà els 15 cm. de fondària i s’hi col·locaran taps no lliscants i 
enrassats amb el paviment quan els para-sols estiguin desmuntats.  

4. Les jardineres, generalment admeses per a assolir condicions de seguretat 
mínimes, s’ajustaran a les característiques determinades per l’Ajuntament. 

 
Temporalitat i horaris.- 
 
Quant a la temporalitat, les terrasses poden ser: 
 

- Anuals. 
- De temporada: de l’1 d’abril al 30 de setembre. 
- Per a les vigílies de dies festius. 

Pel que fa a l’horari, en general, s’ajustaran a l’horari de l’establiment al que 
serveixen i com a màxim al següent : 
 

- De 9 a 23 hores, de diumenge a dijous. 
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- De 9 a 24 hores, els divendres i les vigílies de dies festius. 

L’Ajuntament podrà reduir l’horari de funcionament de la terrassa, per raons 
manifestes de molèsties. 
 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que entén les necessitats i preocupacions dels restauradors i, per 

tant, no s’hi oposaran. També advertim, però, que si s’han de posar sobre la balança 

les necessitats dels restauradors i la pau social del veïnatge (conflictes de soroll, de 

pas de persones en cadira de rodes, cotxets, etc.), nosaltres tenim clar que farem 

costat als veïns. Per aquest motiu, avui ens hi abstindrem a veure què passa i 

segurament hi votarem favorablement en l’aprovació definitiva si no s’hi presenten 

al·legacions. Deixarem un termini de posada en pràctica del nou reglament i si veiem 

que això acaba generant conflictes, en reclamarem la revisió.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, posiciona el seu grup en l’abstenció. Jo ja he 

expressat en les diferents comissions una certa reticència o por al fet que puguem 

trencar l’equilibri al qual feia referència el Sr. Rey. Vostès diuen que no sortirà més 

gent de la que ja surt habitualment, però això només és la teoria. Crec que una taula 

alta precisament pot atraure més gent al seu voltant i es podria multiplicar la quantitat 

de gent fora, fumadora i no fumadora. Malgrat tot, comprenc el neguit dels 

restauradors que volen donar un impuls als seus negocis.  

D’altra banda, jo li faria una petició d’entrada: m’agradaria saber si s’ha fet un estudi 

de quantes terrasses podrien acollir-se a Mataró al nou reglament i situar-les en el 

plànol. Estic pensant en algun carrer en concret, on en menys de 30 metres hi ha 

quatre bars que podrien sol·licitar terrassa. Si no s’ha fet l’estudi, m’agradaria que es 

pogués fer i poder valorar millor aquesta qüestió.  

Finalment, destacar també que cal ser curosos en el compliment de les mides a fi de 

garantir el pas dels vianants.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

anuncia el seu vot favorable i veu molt positivament que s’ofereixi més flexibilitat als 

restauradors en el sentit de poder muntar una terrassa.   

 
 

 

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

Catalunya, manifesta que no s’està parlant d’un luxe sinó que es tracta d’una qüestió 

de supervivència de molts negocis de la ciutat. Crec que gairebé a tots se’ns han 

adreçat propietaris de bars demanant-nos això davant les dificultats. 

Hi votarem favorablement, tot i que som conscients que és una qüestió difícil perquè 

s’hi conjuminen diversos drets. És veritat que això podria generar problemes de 

soroll, etc., però molts dels nostres bars ho estan passant malament.  

 
 

 

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

febrer del 2011 es va tractar aquest punt a partir d’una pregunta del Sr. López. En 

aquell moment tots vam coincidir que calia donar una solució a la situació i ha passat 

molt de temps. Recordaran també que fa tres plens vam presentar un prec en aquest 

sentit, però que vam retirar finalment. Per això celebro, doncs, que ara estem en les 

portes de l’aprovació inicial. El problema és que aquí es produeix un tema de 

greuges. D’una banda tenim la necessitat de molts restauradors i, de l’altra, hi ha 

establiments que se senten agreujats perquè a prop hi tenen un bar amb una situació 

molt al límit on hi ha fumadors que surten a fer-hi la cigarreta. Per tant, benvingut 

sigui poder endreçar una mica la situació i que aquestes persones es puguin veure 

ateses en la mesura del possible, tot i que hem de ser conscients que hi haurà 

situacions insalvables. Per acabar, faré dues consideracions: 

La primera d’elles és que hi ha algunes voreres la longitud de les quals, en el 80% de 

la vorera, és de 90 cm i se li està exigint a un propietari 2 metres per poder posar la 

terrassa en 3 metres més de carrer, en un carrer de poc pas. Per tant, és important 

poder corregir aquest tipus de situacions. 
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La segona d’elles és que es pugui trobar una fórmula d’aplicació abans de l’estiu, 

perquè hi ha famílies que ho estan passant malament i això ho veuen com una 

possibilitat de millora. 

Finalment, espero que es pugui establir de manera ràpida la comissió que ha de 

vetllar pels casos individuals; tots sabem que les ordenances no poden contemplar el 

100% dels casos. Per tot això, hi votarem a favor.  

 

 

 
 
El senyor Miquel Rey confirma al Sr. Martínez que tiraran endavant aquest estudi que 

demanava i, de fet, ja tenen algunes dades. Situats en el mapa, no ho sé, però estem 

parlant d’un centenar de bars. També vull agrair en especial la col·laboració del grup 

Popular. Respecte al que deia el Sr. Melero, no sé si cal una comissió però sí una 

resposta molt reactiva i proactiva. Cal que tant nosaltres com l’equip tècnic, sobretot, 

continuï trepitjant el carrer per trobar l’equilibri que busquem.  

Agraïm l’aprovació inicial i serem molt curosos amb tot plegat. 

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i  

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 

 
Institut Municipal d’Acció Cultural 

 

21 -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSELL 

PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL. 

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

Política Lingüística i Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“En data 14 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va  designar els 
membres del Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, segons disposen 
els seus estatuts. 
 
En data 22 de maig de 2012 el grup municipal Socialista demana el canvi de 
representant en el Consell Plenari de l’IMAC, en el sentit de substituir el Sr. Gustavo 
Herráiz pel Sr. Ramon Manté. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Designar al Sr. Ramon Manté com a representant del grup municipal 
Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell Plenari de l’Institut Municipal 
d’Acció Cultural, en substitució del Sr. Gustavo Herráiz.  
  
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció 
Cultural. “ 

 

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, demana que consti en acta 

l’agraïment al Sr. Herráiz per la seva dedicació, feina i compromís amb la cultura de 

la ciutat i amb l’IMAC. 

 

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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22  -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ EN EL CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT 

MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL. 

 

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

Política Lingüística i Cultura, presenta la proposta següent: 

 

“En data 14 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va  designar els 
membres del Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, segons disposen 
els seus estatuts. 
 
En data 22 de maig de 2012 el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
demana el canvi de representant en el Consell Plenari de l’IMAC, en el sentit de 
substituir el Sr. Antoni Maria Vidal i Federico pel Sr. Xavier Noya i Díaz.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Designar al Sr. Xavier Noya i Díaz com a representant del grup municipal de 
la Candidatura d’Unitat Popular de l’Ajuntament de Mataró en el Consell Plenari de 
l’Institut Municipal d’Acció Cultural, en substitució del Sr. Antoni Maria Vidal i 
Federico.  
  
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció 
Cultural. “ 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

 

 

Institut d’Esports 
 

23 -  CANVI DEL REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE 

LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR AL CONSELL RECTOR 

DE L’INSTITUT D’ESPORTS. 
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, presenta la 

proposta següent: 

 

“Vista la comunicació del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular notificant el 
canvi de representant al Consell Rector de l’Institut d’Esports. Vist l’informe del 
Director de l’Institut sobre el procés que es va seguir per nomenar els membres del 
Consell Rector i tenint en compte el que disposa l’article 10è dels Estatuts de 
l’esmentat organisme, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
1. Acceptar el canvi de representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular, que en un principi havia recaigut en el Sr. Andreu Bautis i Gallofré, al 
Consell Rector de l’Institut d’Esports. 
 
2. Nomenar com a nou representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular al Consell Rector de l’Institut d’Esports a la Sra. Carme Polvillo i Alomà. 
 
3. Notificar els presents acords a les persones interessades.” 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Marco A. Fernández, regidor 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya. També s’absenten de la sessió la 

Sra. Monica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya i la Sra. 

Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista. 

 
 

Servei de Benestar Social 
 

24  - APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE EL 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I ELS ENS 

LOCALS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES 

PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES 

D’IGUALTAT 2012-2015. 
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La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, 

Salut i Consum, presenta la proposta següent: 

 

 

“Relació de fets 
 
1. L'Ajuntament de Mataró ha sol•licitat al Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya, la cooperació tècnica i financera per a programes de 
serveis socials i altres relatius acollida i integració a persones estrangeres 
immigrades i serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD). 
 
2. En data 16 de maig de 2012 el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament de Mataró la proposta del 
Contracte Programa  2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col.laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Mataró, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
3. L’esmentat Contracte Programa i les fitxes annexes estableixen els objectius 
generals i específics, les accions a desenvolupar, els recursos tècnics i financers,  els 
compromisos de l’ens local i la Generalitat i el sistema d’indicadors d’avaluació dels 
programes objecte de col.laboració següents:  

� Serveis Socials bàsics (fitxa núm.1) 

� Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents 
(fitxa núm.2) 

� Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i 
per als seus fills i filles (fitxa núm. 6) 

� Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades (fitxa núm. 7) 

� Programa d’inclusió social (fitxa núm. 8) 

� Servei de transport adaptat (fitxa núm. 9) 

� Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) (fitxa núm.19) 

� Òrgans de participació en serveis socials (fitxa 23) 

� Serveis d’informació i atenció a les dones –SIAD (fitxa 28) 

 

4. El contracte programa tramès pel Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya preveu aportacions econòmiques destinades als serveis i 
actuacions en els àmbits de benestar social, família i ciutadania i convivència per un 
import total de 10.903.642,01 € per a les anualitats 2012 a 2015.  

  

 Fonaments de dret 

L’article 28è de les Bases d’Execució del Pressupost de 2012 estableix que l’òrgan 
competent per a l’acceptació de subvencions a l’Ajuntament i Organismes Autònoms, 



 88

serà el que correspongui d’acord amb el que està regulat en l’article 18 per a la 
despesa.  

L’article 18è de les esmentades bases, estableix que el Ple és l’òrgan competent per 
autoritzar les despeses quan el seu import sobrepassi el 10% dels recursos ordinaris 
del Pressupost i en tot cas els 6.000.000 euros. 

 
Per tot el que s’ha exposat el sotasignant proposa al Ple que adopti els següents 
acords: 
 
1.- Aprovar la signatura del Contracte Programa 2012-2015 per a la coordinació, 
cooperació i la col.laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  
 
2.- Acceptar les aportacions que consten en les fitxes annexes al Contracte Programa 
2012-2015 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, per un import total de 10.903.642,01 euros pels següents conceptes i 
anualitats: 
 

� Fitxa núm. 1: Serveis Socials bàsics 
 Professionals equips bàsics (TS i ES): 3.548.234,68 euros per als exercicis 
2012-2015 
 SAD Social: 1.621.464,16 euros per als exercicis 2012-2015 
 Referent comunitari: 163.080 euros per als exercicis 2012-2015 
 SAD dependència: 4.472.273 euros per als exercicis 2012-2015 
Ajuts d’urgències socials: 82.935,00 euros per a l’exercici  2012 
 

�  Fitxa núm.2: Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants 
i     adolescents. Centres oberts:  50.000 euros per a l’exercici 2012 

� Fitxa núm. 6: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en 
situació de violència i per als seus fills i filles: 10.413,78  euros per a l’exercici 
2012 

� Fitxa núm. 7: Programes d’acollida i integració de persones estrangeres 
immigrades. 76.302,50 euros per a l’exercici 2012 

 
� Fitxa núm. 8: Programa d’inclusió social: 82.159 euros per a l’exercici 2012 

� Fitxa núm. 9: Servei de transport adaptat : 93.159,89 euros per a l’exercici 
2012 

� Fitxa núm. 19: Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA): 657.620   
euros, per als exercicis 2012-2015 

� Fitxa 23: Òrgans de participació de serveis socials (cooperació tècnica) 

� Fitxa 28: Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD): 46.000 euros, per a 
l’exercici 2012. 
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3.- Facultar la regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum per a la 
signatura del Contracte Programa a què es refereix aquest acord. 
 
4.- Notificar aquesta resolució al Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura del Contracte Programa 2012-
2015. “ 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (24). 

 

 

 

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Montserrat López, portaveu 

del grup municipal Socialista. 

 

 

Conselleria delegada de Cultura 
 

25  - INCLUSIÓ DE NOUS VIALS AL NOMENCLÀTOR DE LA 

CIUTAT. 
 

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

Política Lingüística i Cultura, presenta la proposta següent: 

“Vista l’acta 1/2012 i 2/2012 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de la Ciutat de 
Mataró, corresponent a la reunió celebrada el dia 13 de març i 26 d’abril de 2012,  
sobre els nous vials a denominar. 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipal de Nomenclàtor del dia 26 d’abril de 2012. 

 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.-  Eliminar del Nomenclàtor, com a resultat de l’execució de les obres del 
Projecte d’Urbanització de l’espai interior del Grup de Les Santes, d’acord amb el 
plànol numero 1 que s’adjunta,  el següent codi, vial i denominació:  
 
CODI  1720  CARRER DE DULCINEA 
 
SEGON.-  Incorporar al Nomenclàtor, com a resultat de l’execució de les obres del 
Projecte d’Urbanització de l’espai interior del Grup de Les Santes, d’acord amb el 
plànol número 1 que s’adjunta, el següent codi, vial i denominació:  
 
CODI  983  PLAÇA DE DULCINEA ;vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i 
altres aplicacions com: Dulcinea, plaça de  
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TERCER.- Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat els següents vials, denominacions i 
codis:  
 
CODI  4123  JARDINS DE L’ANTIC ESCORXADOR 
Espai verd situat al voltant de la futura Biblioteca Pública d’Antoni Comas, d’acord 
amb el plànol numero 2 que s’adjunta, vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i 
altres aplicacions com: Antic Escorxador, jardins de l’. 
 
 
CODI 90314 PASSEIG DE PONENT 
Vial de nova creació que circula paral·lel entre la Riera d’Argentona i la Planta de 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb el plànol número 3 
que s’adjunta, vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: 
Ponent, passeig de. 
 
 
CODI 2811  PLAÇA DE JOAN HERRERO (Pare Joan) 
plaça on està situada la Creu de Terme, a la cruïlla entre el Camí Ral i La Rambla, 
davant del carrer de Sant Agustí, d’acord amb el plànol número 4 que s’adjunta, vial 
que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Herrero (Pare 
Joan), plaça de Joan. La placa de carrer esmentarà la seva condició d’Escolapi i els 
llocs i dates de naixement i mort: Barcelona, 7 de maig de 1930 – Mataró, 8 d’octubre 
de 2011. 
 
 
CODI 4271  PLAÇA DE LA SOLIDARITAT 
Rotonda situada a la confluència de la Riera de Cirera, carrer d’Àvila, passeig Carles 
Padrós, de Nicolau Guañabens i la Riera de Figuera Major, d’acord amb el plànol 
número 5 que s’adjunta, vial que s’haurà d’ordenar al llistat carrers i altres aplicacions 
com: Solidaritat, plaça de. 
 
 
CODI 4272  PLAÇA DELS DRETS HUMANS 
Rotonda situada a la confluència de la Riera de Cirera, carrer de la Mare de Déu de 
l’Esperança, passeig del Desviament, de Carles Padrós i carrer de Magí Raventós, 
d’acord amb el plànol 6 que s’adjunta, vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i 
altres aplicacions com: Drets Humans, plaça dels. 
 
 
CODI 3901  PLAÇA D’HELENA JUBANY 
Espai públic de 300m2, situada a Rocafonda, d’acord amb el plànol 7 que s’adjunta 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Jubany, plaça 
d’Helena La placa de carrer esmentarà la seva condició de Bibliotecària i periodista i 
els llocs i dates de naixement i mort: Mataró, 27 de febrer de 1974 – Sabadell, 2 de 
desembre de 2001. 
 
 
CODI 1986  PLAÇA DE JOSEP NOVELLAS 
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Rotonda situada a la confluència de la ronda de la Creu de Pedra, la carretera de 
Valldeix i el carrer de la Foneria, d’acord amb el plànol 8 que s’adjunta, vial que 
s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Novellas, carrer de 
Josep. La placa de carrer esmentarà la seva condició d’artista pintor. Mataró, 27 de 
gener de 1950– 21 de febrer de 2009. 
 
CODI 1987  JARDINS DE LES VÍCTIMES DE LA BATALLA DE L’EBRE 
Espai verd situat entre la carretera de Valldeix, el carrer de la Foneria i la Riera de 
Sant Simó, d’acord amb el plànol 9 que s’adjunta, vial que s’haurà d’ordenar al llistat 
de carrers i altres aplicacions com: Víctimes de la Batalla de l’Ebre, Jardins de les. 
 
 
CODI 943  ROTONDA DEL XIPRERER 
Rotonda situada a la carretera de Mataró, direcció Sant Andreu de Llavaneres, entre 
el polígon industrial de Mata Rocafonda, la Urbanització de Can Quirze i la zona 
Residencial-Industrial Vallveric, d’acord amb el plànol 10 que s’adjunta, vial que 
s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Xiprerer, plaça del. 
 
 
QUART.- Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions per tal que procedeixi la corresponen comunicació als serveis 
municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la 
comissió i a les persones interessades.” 
 

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

Catalunya, anuncia el seu vot favorable però recorda que el seu grup va fer una 

proposta de nom fa temps i encara no s’ha tirat endavant.  

Em sembla que només en una ocasió, des que sóc al consistori, hem proposat un 

nom i va ser el de la plaça Miguel Ángel Blanco, coincidint amb l’aniversari del seu 

assassinat. Hi va haver una proposta al ple fa molt de temps, es va aprovar gairebé 

per unanimitat i, en canvi, algunes de les propostes que es presenten avui fa poc 

temps que s’han plantejat. Les propostes d’avui ens semblen de justícia, però volem 

recordar que la ciutat té aquest deute pendent.  

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez respon al Sr. López que les propostes dels grups són 

denses i interessants, però moltes vegades els noms s’acaben triant en funció de què 

hi ha a l’entorn o per conservar topònims de l’espai. La llista és molt llarga i n’hi ha 

que porten molt de temps. De tota manera, prenc nota de la seva petició i la 

transmetré a la propera Comissió del Nomenclàtor que se celebri.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya. 

 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, fa constar l’acord de tots els grups polítics 
municipals per tal de presentar una proposta de resolució conjunta que fa decaure les 
propostes que figuraven com a punts núm. 26, 27 i 29 de l’ordre del dia, per reclamar 
la continuïtat de l’obra social de la Caixa d’Estalvis Laietana.   
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER 

RECLAMAR LA CONTINUÏTAT DE L’OBRA SOCIAL DE LA 

CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA. 

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

“La primitiva obra social de les caixes d’estalvis catalanes històricament han tingut 
diferents objectius. Inicialment volia promocionar l’hàbit d’estalviar entre les classes 
populars per mitjà de la retribució dels mateixos via l’ interès. Les caixes normalment 
invertien deute públic i amb els interessos cobrats pagaven els interessos als seus 
depositants. Es convertien així en un intermediari financer entre l’estalvi popular i el 
deute públic. Es tractava doncs de fer obra social amb els passius.  
 
A partir de les primeres dècades del segle XX i sota la influència del pensament 
social de l’ època, es va iniciar una nova etapa que complementava l’anterior: l’obra 
social activa de les caixes d’estalvis catalanes, és a dir la provisió directa per part de 
les caixes de serveis socials i culturals.  
 
Seria una llàstima perdre tant l’objecte: les obres socials en sí mateixes, com la 
manera: que aquestes obres siguin proveïdes des d’actors que provenen de la 
Societat Civil, de manera que l’Administració Pública no quedi com l’únic actor dins 
de la Societat en subministrant-les.  
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La complementarietat en la provisió és un bé social que millora el paper actiu social i 
cultural per part de l’Administració Pública.  
 
Per aquesta raó, els Ajuntaments en general, i el de Mataró en particular, a través del 
seu Consistori en Ple vol mostrar la seva preocupació pels problemes derivats de la 
bancaritzacio de les caixes d'estalvis, molt especialment de la caixa d’ estalvis que 
inicialment tenia el nom de la  ciutat. 
 
Cal fer tot el possible per assegurar  la continuïtat de les obres socials de les caixes 
(ara fundacions de les antigues caixes) com la possible desaparició d’aquestes 
fundacions que provenen de la Societat Civil.  
 
Per tal de col·laborar en aconseguir la continuïtat tant de les obres socials com de les 
fundacions que la gestionen,  els ajuntaments han d’ exigir els actuals gestors una 
premissa prèvia, com és la de tenir un estat auditat complert que inclogui els actius i 
passius de les fundacions, els comptes de resultats (ingressos i despeses),  relació 
de les obres socials realitzades i cost de les mateixes, estat de les plantilles i  les 
possibles  retribucions dels òrgans directius.  
 
Només des de la total transparència, els ajuntaments podrem encertar un procés de 
negociació que tingui com a objectiu salvar les fundacions en sí mateixes i tot allò que  
es pugui de la seva obra social.  
 
Aquest procés de transparència per tant,  ha de constituir conditio sine qua non per 
que les administracions locals puguin col·laborar en l’objectiu de la supervivència i 
viabilitat futura de les obres socials de les caixes a través de les seves fundacions.  
 
L’entitat financera Bankia, el conglomerat del qual forma part Caixa Laietana, ha estat 
rescatada amb diners públics de l’Estat espanyol. Aquest fet tindrà conseqüències en 
l’obra social de Caixa Laietana que, a través de la seva fundació, manté oberta una 
de les dues biblioteques de la ciutat i també l’Ateneu Caixa Laietana. 
 
La nacionalització de les accions del Banco Financiero y de Ahorro, propietari del 
51% de les accions de l’entitat financera Bankia, suposa la pèrdua d’una important 
font d’ingressos futurs per a la Fundació Caixa Laietana fet que pot afectar greument 
la continuïtat de la seva obra social.  
 
El rescat de Bankia amb diners públics ens situa en un nou escenari que posa en 
perill la continuïtat de l’obra social de Caixa Laietana i on la preservació del fons 
documental de la seva biblioteca ja és una prioritat. 
 
La biblioteca de la Caixa Laietana disposa d’un fons bibliogràfic d’uns 400.000 volums 
i guarda entre els seus fons la bibliografia més complerta de Mataró i Maresme. 
Aquest fons únic és el fruit d'una obra social pensada per servir a la ciutadania de 
Mataró i no als interessos del Capital. 
 
L’Ajuntament està disposat a fer les gestions pertinents davant  la Fundació Caixa 
Laietana amb l’ objectiu de salvar la seva actual obra social, fent-ho sobre la base de 
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la transparència comptable i de la gestió i de la cogestionar un pla de viabilitat pel 
futur. 
Per tant, cal obrir un debat públic que permeti orientar l’ actual gestió de la fundació 
que en depèn l’actual obra social amb l’ objectiu de salvaguardar-ne  els serveis i 
equipaments que és titular. 
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció del 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Delegar a l’alcalde de la ciutat per tal de: 

a. Iniciar les negociacions amb la Fundació Caixa Laietana, per assegurar una 
nova orientació de la gestió que asseguri la continuïtat dels seus serveis i 
equipaments, assegurant la presència directa de les entitats de la ciutat i del 
Consistori en el seu patronat, amb capacitat executiva i de gestió, amb 
voluntat d’assegurar-ne el seu correcte funcionament. 

b. Reclamar la  coordinació a curt termini i si és possible la integració a mig 
termini de la Biblioteca de la Caixa Laietana de Mataró a la Xarxa Pública de 
Biblioteques, assegurant el seu actual emplaçament. Per la qual cosa 
s’iniciaran les negociacions amb Bankia/Caixa Laietana per tal de garantir el 
futur del seu fons bibliogràfic i documental. 

c. Vetllar pel manteniment de la resta d’ equipaments fent partícip de la seva 
gestió a les diferents entitats de la ciutat i als organismes autònoms 
municipals que en siguin competents, en especial de l’Institut Municipal 
d’Acció Cultural. 

d. Fer les gestions pertinents davant el Protectorat de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya per garantir els actius d’aquestes fundacions sense 
cap tipus de càrrega financera. 

e. Sol·licitar una entrevista al President del Consell d’Administració de Bankia per 
tal de demanar-li que clarifiqui la situació real de l’Obra Social de Caixa 
Laietana. 

 
Segon.- Vetllar per la preservació dels llocs de treball i pel respecte als drets laborals 
de les persones que hi treballen. 
 
Tercer.- Instar a l’Estat perquè, en el cas de venda de la seva participació, el 
comprador o compradors assumeixin el compromís prioritari de finançar l’Obra Social 
de Caixa Laietana abans de la distribució de beneficis als propis accionistes. 
 
Quart.- Convocar als actuals representants de l’Ajuntament de Mataró a l’Assemblea 
General i al Consell d’Administració de Caixa Laietana per tal que expliquin la situació 
en una Junta de Portaveus extraordinària. 
 
Cinquè.- Del resultat de l’aplicació i execució dels acords anteriors se’n donarà 
compte de manera periòdica a les reunions ordinàries de la Junta de Portaveus  
 
Sisè.-.Demanar als ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal del Maresme, 
així com a les organitzacions sindicals representatives, el seu suport a l’Ajuntament 
de Mataró en aquest tema adherint-se a la proposta de resolució. 
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Setè.- Comunicar els acords presos al comitè de treballadors de la Fundació Caixa 
Laietana, a la Fundació Caixa Laietana, al Consell d’Administració de “Bankia”, al 
Consell Comarcal del Maresme, als responsables de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.” 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

26  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP PER TAL QUE DAVANT LA FALLIDA DE 

BANKIA S’INTEGRI LA BIBLIOTECA DE LA CAIXA LAIETANA A 

LA XARXA PÚBLICA I PERQUÈ NO ES PERDI EL SEU FONS 

BIBLIOGRÀFIC QUE ÉS EL FRUIT D’UNA OBRA SOCIAL 

PENSADA PER SERVIR A LA CIUTADANIA DE MATARÓ. 

 

Aquesta proposta decau per haver estat presentada una proposta de resolució 

conjunta de tots els grups municipals.  

 

 

 

27 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I PSC PER A RECLAMAR LA 

CONTINUÏTAT DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS 

LAIETANA. 

  

Aquesta proposta decau per haver estat presentada una proposta de resolució 

conjunta de tots els grups municipals.  
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28  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PPC PER TAL DE QUÈ ES PROCEDEIXI A 

L’ELABORACIÓ D’UN NOU PLA JOVE DE MATARÓ. 
 

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 
“Al febrer de 2010 es va presentar el  Pla Jove x Mataró 2009 2012, del qual es va 
donar compte al Ple Municipal del mateix mes. 
 
El Pla Jove x Mataró 2009-2012 contemplava un seguit d’actuacions i projectes 
adreçats a nois i noies, entre els 15 i els 29 anys, però ampliables a la franja entre 12 
i 35,  de la nostra ciutat ; abastant totes les polítiques i actuacions relacionades amb 
els interessos i les necessitats dels joves mataronins. El Pla s’estructura en 9 eixos: 
 
. Educació 
. Ocupació 
. Habitatge 
. Salut 
. Cultura 
. Esport i oci 
. Mobilitat 
. Informació 
. Associacionisme, participació i interlocución 
 
I preveia la realització de 136 actuacions. 
 
Fent una relectura del Pla es pot constatar que hi ha una part molt considerable del 
mateix que ha quedat desfasada. Des de la pròpia diagnosi de la situació dels joves 
mataronins que sustenta el Pla, basada en dades d’ocupació i formació que 
malauradament s’han vist superades per la crisi (l’augment de l’atur entre els joves en 
aquest període ha passat de 3500 a gairebé 4200, o la manca d’expectatives que ha 
fet créixer el nombre de matriculats als cicles formatius) ;  fins als objectius del mateix 
que marquen com a objectiu principalel facilitar l’emancipació dels joves passant per 
serveis i/o actuacions que no s’estan realitzant degut a la davallada d’inversions que 
s’ha produït amb les disminucions dels pressupostos o bé els  recursos amb que 
compta la ciutat que han canviat o directament han desaparegut, com és el cas de 
l’Alberg de Can Soleret que al Pla s’inclou com a un equipament juvenil funció que ja 
no fa. 
 
Atenem als difícils moments que viu la societat en general i particularment, en el cas 
que ens ocupa, els i les joves, el Grup Municipal del PPC creu oportú la redacció d’un 
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nou Pla de Joventut a Mataró que tingui en compte les noves circumstàncies i derivat 
d’això les noves necessitats que tenen i se’ls plantegen  als nostres joves. 
 
Per tot el que hem exposat  amb anterioritat presentem a la consideració del  PLE el 
següent ACORD: 
 
1.-  Els serveis de Joventut de l’Ajuntament de Mataró començaran les tasques 
necessàries per tal de realitzar l’Avaluació del Pla Jove x Mataró 2009-2012 i endegar 
un nou Pla que tingui presents les noves necessitats i condicionats que tenen i 
afecten als joves de la nostra ciutat.” 
 

 

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

Popular, agraeix la proposta del Sr. López, però reconeix que no l’acaba d’entendre. 

Un Pla Jove que s’inicia el 2009 i acaba el 2012 és obvi que s’ha de renovar, perquè 

els terminis marcats caduquen el 2012. Per tant, no entenc la necessitat de portar el 

punt al ple. En tot cas, sí que cal discutir políticament quin contingut hem de donar al 

Pla Jove i nosaltres estem oberts a propostes i discussions per encetar el debat.  

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

dóna el seu suport a la proposta, perquè és una proposta coherent i de sentit comú. 

 

 

Al senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, li agradaria que el 

PP, ja que n’ha estat el proposant, sí que participés i assistís a les reunions d’aquest 

nou Pla Jove. D’altra banda, hem trobat a faltar i ens agradaria tenir l’avaluació del 

2010 i la del 2011. Entenem que els canvis de Govern, fins i tot de regidories dins del 

propi Govern, no ho han permès, però hi ha hagut força canvis fins i tot d’espais, no 

només Can Soleret, i és per això que ens hagués agradat que se n’hagués parlat 

almenys amb el Consell de Joves. Tot i així, ens hi sumem i demanem a la regidora 

que es pugui fer aquesta avaluació. 
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La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, accepta la proposta perquè ja estava prevista al PAM 2012: la seva 

actuació 8.5.3.1 ja deia que s’havia de fer l’avaluació del Pla Jove Mataró. A més, el 

Servei de Família té previst iniciar l’avaluació a finals d’aquest any i des del Govern 

s’han iniciat contactes amb diferents administracions per aconseguir tant el suport 

tècnic com econòmic per iniciar tant l’avaluació com el disseny del nou pla. No 

obstant això, independentment d’aquests recursos es donarà compliment a 

l’avaluació i es consultarà el Consell de Joventut. Entenem que en un principi, si la 

Diputació no ens diu que no, ens donarà el suport necessari i, per tant, intentarem 

que el cost per a l’Ajuntament, tant de la revisió com del nou pla, sigui el mínim.  

 

 

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

Catalunya, recorda al Sr. Safont-Tria que el Pla Jove 2009-2012 es va aprovar el 

2010 i, per tant, si la proposta no es presentava ja, ens hagués pogut passar que 

estiguéssim sense Pla Jove més de la meitat de l’any vinent. 

També recomano al Sr. Fernàndez que es miri les actes de quan es van aprovar els 

dos anteriors plens, perquè jo era a la comissió informativa de Serveis Personals, i 

veurà com el grup del Partit Popular hi va presentar un munt d’esmenes. I quan es 

faci l’avaluació d’aquest Pla, d’algunes d’elles ens donaran la raó. Per tant, hi vam 

participar molt activament, tan activament que quan el Sr. Calzada era membre de 

Noves Generacions Mataró va tenir el primer Pla de Joventut a proposta d’una moció 

del grup municipal del Partit Popular.  

És per això que hem presentat la proposta. És curiós que vostès no s’haguessin 

adonat que estàvem seguint un pla que contemplava un munt d’activitats que no es 

podien fer, que n’estàvem fent d’altres, amb recursos que fa molt de temps que ja no 

hi són, etc. Reconec però que el que hauríem d’haver fet és demanar-ho fa un any, 

perquè la realitat ens superava completament i estàvem sense Pla de Joventut. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

MUNICIPAL DE CIU REFERENT A LA CONTINUÏTAT DE L’OBRA 

SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA. 

 

Aquesta proposta decau per haver estat presentada una proposta de resolució 

conjunta de tots els grups municipals.  

 

 

30 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS PER TAL DE GARANTIR LA 

CONTINUÏTAT DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL  I LA 

INSERCIÓ A L’EMPRESA ORDINÀRIA DE LES PERSONES 

DISCAPACITADES 

 
Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt nº 9 de l’ordre del dia. 

 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 

31  - PREC I PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE 

L’INCIDENT AL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL PLA 

D’EN BOET. 
 

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

Catalunya, presenta el prec i la pregunta següent: 

 
“El passat 12 de maig de 2012 al mercat de venda no sedentària de Pla d'en Boet, 
una persona sense tenir llicència ( top manta ) va posar al terra una manta per vendre 
productes, si mes no de dubtosa procedència. 
Un venedor va demanar-li que no es posés davant de la seva parada i aquesta 
persona va reaccionar amb violència en contra del venedor i de la seva dona, amb 
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empentes, caient al terra i resultant ferida, i més tard va haver de anar al CAP 
d'urgència segons consta a les denuncies presentades a la Policia Local el dia 12 de 
maig i a l'Ajuntament  de Mataró (Institut Municipal de Promoció Econòmica) el dia 14 
de maig. 
Davant del delicte contra la propietat intel·lectual de la venda de productes que són 
imitacions i a vegades falsificacions, que això pot perjudicar a la economia en tots els 
aspectes. 
Atès els casos de amenaces reiterades i ara inclús agressions físiques i verbals. 
 
És per això que el Grup Municipal de PxC formula les següents preguntes : 
 
1- Es va poder identificar al presumpte agressor? 
2- És una persona que es troba en situació irregular al nostre país? 
3- És reincident? 
4- Va passar a disposició judicial? 
5- Quina va ser la sentencia ? 
6- Quin és el volum del material comissat al període 2011-2012? 
7- Quin és el nombre de actuacions i persones identificades en el període 2011-2012 
per venda ambulant sense llicencia , el popularment conegut com a “tot manta”. 
8- Quina mesura te previst el Govern de Mataró envers a aquests problemes? 
 
 PREC : 
 
1- Més vigilància policial en els mercats municipals, per tal d'evitar fets com el que 
van  succeir. Més pressió policial i augment de dispositius policials. 
 
2- Més vigilància policial de agents de paisà que previngui les situacions de risc per la 

integritat  física de les persones com podem ser caigudes, empentes, que es 
generen quan detecten de  lluny la presència policial i el posterior “campi qui pugui”. 

 

 

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

Manteniment, contesta les preguntes: 

No només es va identificar l’agressor sinó que va ser detingut per la Policia Local. 

Aquesta no era una persona en situació irregular al territori de la nostra ciutat, donat 

que disposava de NIE. Sí que tenia antecedents policials per detencions i faltes o 

delictes contra la propietat industrial en altres municipis, tot i que no a Mataró.  

No es va posar a disposar judicial, sinó en llibertat, en espera que fos citat pel jutjat 

perquè els requisits que estableix la llei per mantenir-lo detingut i posar-lo a 

disposició judicial no es donaven en aquest cas —tenia un domicili conegut—.  

No tenim coneixement del resultat de la sentència, perquè el jutjat no notifica les 

sentències en aquests casos més que a les parts del procediment i l’Ajuntament en 

aquest cas no ho era.  
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Respecte al volum de material comissat en el període 2011-2012, en el que portem 

d’any fins al 12 de maig s’han comissat un total de 968 articles de diferent tipus, com 

ara moneders, CD, piles, cinturons, carteres, DVD.  

Quant al nombre d’actuacions i persones identificades en aquest període, també dir-li 

que en el decurs d’aquest any i fins a la data de l’incident s’havien fet diferents 

actuacions: hi ha vigilància cada dissabte al mercat pel servei ordinari i, a més, 

durant aquest 2012 havíem organitzat quatre dispositius extraordinaris conjunts 

Policia Local i Mossos amb l’objectiu d’impedir aquests furts i robatoris contra la 

propietat industrial i intel·lectual i vendes sense autorització administrativa. Fruit 

d’aquestes actuacions, s’havien aixecat 20 actes per venda ambulant on s’havien 

decomissat els 968 objectes esmentats. 

En referència a les futures mesures i als precs presentats, tenim operatius especials 

de vigilància als mercats, concretament al de Pla d’en Boet el dissabte. Ja s’està fent 

aquesta vigilància conjunta, tant de paisà com d’uniforme amb Mossos i Policia 

Local, que serveix per evitar aquests fets. Per tant, li acceptem els precs.  

 

 

32 -  PREC I PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE 

L’ESTAT DE LA VORERA DE LA AVINGUDA PERÚ. 

 

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

presenta el prec i la pregunta següent: 

 
“Vist l'estat de la vorera de la Avinguda Perú a l'alçada del num. 31, que es troba en 
l'estat que adjuntem en la fotografia.  
 
 
El Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament de Mataró formula les 
següents preguntes i un prec:  
 
Preguntes: 
Perquè s'ha tret l'arbre? 
Pensen pròximament posar-hi un altre arbre? 
 
Prec: 
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Demanem que es posi un arbre, o vist el mal estat del forat i la perillositat que 
representa el mateix, que es doni continuïtat a la vorera, fent quelcom definitiu. “ 
 
 

 

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

Manteniment, comença responent que l’arbre es va treure al mes de març de l’any 

passat perquè estava mort. Donat que en aquells moments no disposàvem de 

l’espècie que s’havia de replantar, no es va fer. No obstant això, està previst 

replantar-lo en la campanya de l’any vinent 2012-2013. El fet que la vorera es trobi 

en aquest estat és perquè, en no poder replantar l’arbre en el seu moment, es va 

tapar l’escocell amb terres i una base de morter per evitar que hi hagués un sot que 

pogués ser perillós per als vianants. Aquest morter es va trencar perquè l’incivisme 

d’alguns conductors que s’aparquen sobre la vorera l’ha fet malbé. El Servei de 

Manteniment ja ha procedit a reparar el paviment una altra vegada, amb un gruix de 

morter més ample per evitar que es torni a trencar.  

 

 

33  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESCRIT ENTRAT 

A REGISTRE PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 

RONDA PRESIDENT MACIÀ NÚM. 94-100 DE LA NOSTRA 

CIUTAT. 
 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Aquest Grup Municipal ha tingut coneixement d’una queixa presentada davant el 
registre general del nostre Ajuntament per part de la comunitat de propietaris situada 
a la Ronda President Macià número 94-100 de la nostra Ciutat. 
 
Aquests veïns es queixen d’incompliments reiterat per part de dos bars situats als 
baixos de la finca del horaris  d’obertura i tancament, amb la consegüent molèstia 
creada als veïns de l’entorn. 
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Donat que aquest Grup Municipal és un clar defensor del compliment estricte de les 
lleis i ordenances vigents a la nostra Ciutat. 
 
Donat que el descans del veïns hauria de ser prioritari pel nostre Consistori. 
 
Donat que, de cara a l’estiu i el bon temps, aquests problemes tendeixen a 
augmentar en cops de a disminuir. 
 
Donat que els pròpia veïns ja han expressat el seu malestar mitjançant l’escrit entrat 
al Registre Municipal. 
 
Es per aquest motiu que el nostre Grup Municipal presenta les següents 
 
PREGUNTES 
 
1.- Té coneixement el Govern Municipal d’aquesta denúncia? 
  
2.- Ha comprovat l’Ajuntament de Mataró que aquests dos establiments compleixin 
els horaris establerts? 
 
3.- L’Ajuntament de Mataró ha pogut comprovar que els establiments suposadament 
infractors reuneixen tots els permisos i llicències necessaris? 
 
4.- S’ha comprovat que les terrasses d’aquest establiments compleixin allò que diu la 
seva llicència, si en disposen? 
 
5.- El Govern Municipal ha fet o pensa fer algun tipus de control a aquests 
establiments per a tal de que s’asseguri el descans del veïns afectats?  
 
6.- En el cas de que ja s’hagi fet el control, s’ha trobat alguna irregularitat? 
 
7.- En el cas que s’hagi trobat alguna irregularitat, com s’ha procedit per solucionar-
la?” 
 
 

 

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

Manteniment, confirma que tenien coneixement de la denúncia procedent d’aquests 

veïns —va entrar al mes de maig a l’Ajuntament— i fins i tot d’altres queixes anteriors 

que havien provocat altres intervencions policials. Aquestes queixes són bàsicament 

motivades per les terrasses de dos bars situats als baixos de la finca Av. Francesc 

Macià 94-100. De les actes aixecades arran de les intervencions, es va avisar el 

Servei de Llicències perquè procedís a activar el dispositiu per comprovar si 

aquestes molèsties es podien donar per certes i provocar alguna actuació sobre el 

bar. En concret, de les intervencions policials, a la del 30 de juliol sí que es van poder 
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constatar les molèsties denunciades per incompliment també de l’horari de 

tancament. Des del Servei de Policia es va aixecar acta per l’incompliment d’horari i 

es fan tants controls com queixes rebem i, a més, des que es rep l’escrit al qual vostè 

fa referència, Llicències ha obert també un expedient per verificar les irregularitats 

que posteriorment li comento.  

Aquests establiments tenen tots dos les llicències corresponents de bar i terrassa, 

amb una terrassa cadascun d’ells per a vuit taules, que és el límit que els estableix la 

llicència. A resultes de la inspecció realitzada el passat 1 de juny es van obrir 

expedients disciplinaris, perquè el Servei de Llicències va constatar que tenien més 

taules de les autoritzades i les potes de les cadires de la terrassa no disposaven dels 

tacs de goma preceptius per evitar fer soroll en bellugar-les. Els expedients oberts els 

obliguen a corregir aquesta situació. 

Des de Llicències ja es va pactar amb el president de la comunitat del bloc afectat 

perquè ens facilités les dades del veí dels primers pisos per poder concretar des de 

dins d’aquests domicilis el mesurament del soroll i detectar les molèsties 

denunciades. Així es pot obligar als establiments a ajustar la seva activitat al 

contingut de la llicència, tant pel que fa a horaris, com al tancament, el soroll i el 

nombre de taules a la terrassa.  

Les irregularitats trobades són les ja esmentades i el que hem fet és obrir els 

corresponents procediments disciplinaris perquè o bé legalitzin la situació de les 

taules de la terrassa, en cas que sigui possible ampliar-la, o bé perquè retirin les 

taules de més i procedeixin a col·locar els tacs de goma a les potes de les cadires.  

 

 

34  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ S’ASSIMILIN ELS PREUS 

DE LES INFRACCIONS PER EXCEDIR EL TEMPS 

D’ESTACIONAMENT DE LA ZONA BLAVA I LA ZONA 

ROTATÒRIA TARONJA. 
 

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

Catalunya, presenta el prec següent: 
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“Atès que hi  ha una diferència considerable entre dues infraccions de trànsit 
relacionades amb l’estacionament de vehicles a la via pública  que són del tot punt 
equiparables. El cometre la infracció d’excedir-se en el temps autoritzat per part d’un 
conductor a la Zona Blava que hagi estat denunciat per aquest fet li suposa haver de 
satisfer un tiquet d’anul·lació de denúncia de 6 euros si es satisfà immediatament 
desprès de que ha estat denunciat, en canvi, la mateixa infracció a la Zona Taronja 
existent a alguns barris de la ciutat el fet d’excedir-se en el temps que pot ser 
exactament el mateix interval que a la Zona Blava suposa al conductor denunciat 
haver de satisfer, com a mínim, 45 euros que poden ser 90, es a dir 7’5 vegades més. 
 
Atès que tant la Zona Blava com la Zona Taronja tenen la mateixa finalitat de millorar 
la rotació dels vehicles estacionats a determinades vies (comercials o financeres). 
 
Atès que ens sembla desproporcionat el fet que per un mateix fet el cost de la 
denúncia sigui tant desproporcionat entre un cas i l’altre. 
 
Atès que entenem també que hi ha diferències entre l’una i l’altra, com són el fet que 
una és de pagament i l’altre de franc amb l’obligació de posar l’indicador horari i 
també que no hi ha les màquines expenedores de tiquets on anul·lar la denúncia a 
les zones taronges, presentem el següent PREC: 
 
El Govern Municipal procedirà a equiparar el cost de la denúncia per excedir el temps 
autoritzat per l’estacionament de vehicles a zones d’estacionament limitat (Blaves i 
Taronges), tot i tenint present que no poden ser iguals pels factors indicats a la part 
expositiva (ens atrevim a suggerir que el cost de la denúncia de zona taronja sigui el  
cost del pagament del de la zona blava+el que val el tiquet si es satisfà al dia hàbil 
següent de la data de denúncia i a partir d’aquí restaria igual) per tal de que no hi 
hagi la desproporció que hi ha a l’actualitat.” 
 
 

 

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

Manteniment, no pot atendre plenament el prec del Sr. López perquè el Govern 

considera que no es pot equiparar la zona blava amb la taronja, donat que la zona 

blava té un règim absolutament diferent, és de pagament, d’ús intensiu i, en canvi, la 

zona taronja seria més equiparable a les zones de càrrega i descàrrega. La sanció 

per infringir l’estacionament a la càrrega i descàrrega és la que s’equipara a la zona 

taronja.  

No obstant això, des del Servei, i ens agradaria portar-ho a les ordenances de l’any 

que ve, estem estudiant l’equiparació de l’estacionament sense tiquet a la zona blava 

a un estacionament incorrecte que no permeti l’anul·lació de denúncia i la bonificació 

en la sanció que es té actualment, perquè entenem que això sí que és un 
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estacionament incorrecte. Els convidem a estudiar amb nosaltres aquesta 

modificació de la regulació de les sancions en zona blava i zona taronja.  

 

 

 

El senyor López recorda que a les ordenances el seu grup va demanar, i va ser 

acceptat d’una manera curiosa, que s’establissin dos tipus de zona blava, una de 

més cara i una altra de més barata, perquè la zona blava en aquesta ciutat hi ha 

carrers on està instal·lada que no compleixen la funció que haurien de complir. Aquí 

citem carrers comercials i financers i a Mataró hi ha carrers de zona blava que ni són 

comercials ni financers. A més, tenim una de les zones blaves més cares d’Espanya. 

Per tant, no tindran el nostre suport en aquest tema. 

Vull que quedi clar que per nosaltres aquí hi ha un greuge, perquè entre 6 € i 90 € de 

sanció hi ha una multiplicació de x 15 i perquè en la zona de càrrega i descàrrega un 

vehicle estacionat molesta els vehicles que estan fent un servei però no és així en la 

zona taronja, on l’estacionament sí és equiparable a la zona blava.  

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 35 i 46 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
 

35  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA VIABILITAT DE 

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE MATARÓ. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Els passats dilluns 14 i dimecres 16 de maig, al sí del Consell de l’IME es va portar a 
aprovació per part de la direcció de l’Institut el nou plec de clàusules per a contractar 
l’empresa que s’ha de fer càrrec de la gestió de l’Escola Municipal de Música.  
 
Davant  la no aprovació de les condicions del Plec donada que la majoria del plenari 
va votar en contra del mateix, s’ha posat en dubte la continuïtat de l’EMM ja que 
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segons va afirmar el Regidor d’ensenyament sr. Pere Galvany la no aprovació 
suposava la desaparició de la mateixa. 
 
Atenem aquesta categòrica afirmació i que en el seu moment el Ple Municipal s’havia 
pronunciat demanant la continuïtat de l’Escola i del model pedagògic que s’hi 
desenvolupa, el Grup Municipal del PPC vol saber quina afectació té sobre el futur de 
l’EMM el fet de que no s’aprovin el Plec de clàusules que ha de substituir al fins ara 
existent.  
 
Per aquest motiu presentem la següent pregunta: 
 
1.-  Com pot afectar a la viabilitat de l’Escola Municipal de Música de Mataró el fet de 
que el Consell de l’IME no aprovés el Plec de Clàusules que ha de regir la 
contractació de l’empresa que la gestioni?” 
 

 

46 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA EN RELACIÓ AL COMPROMÍS PÚBLICAMENT 

ESTABLERT PEL GOVERN MUNICIPAL DE MANTENIR 

L’ACTUAL MODEL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I AL 

PROCÉS INICIAT EN EL SÍ DEL CONSELL PLENARI DE L’IME 

PER ARRIBAR A UN CONSENS EN ELS PLECS DE 

CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR L’EXTERNALITZACIÓ 

D’AQUEST SERVEI. 

 

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

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

 
“Atès que: 
 
I. El passat dilluns, 14 de maig, la presidència de l’Institut Municipal d’Educació 

(IME) va portar a aprovació al seu Consell Plenari els plecs de clàusules que 
hauran de regir l’externalització del servei educatiu de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró (EMMM). 

II. En considerar que aquests plecs no garantien la continuïtat del model pedagògic 
de l’escola, es va acordar, per part de tots els membres presents en aquella 
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sessió, la convocatòria d’una altra sessió, dos dies més tard per a donar temps a 
tots els membres a estudiar els plecs i poder votar amb coneixement de causa. 

III. El dimecres 16 de maig es va convocar una nova sessió del Consell Plenari de 
l’IME i aquest no va donar la seva aprovació als plecs de clàusules presentats. 

IV. El passat divendres, 25 de maig, van ser convocats tots els membres del Consell 
Plenari de l’IME a una reunió informativa, amb participació del Sr. Francesc 
Esteve, Coordinador general, i la Sra. Virginia Valero, Cap del Departament de 
Recursos Humans d’aquest Ajuntament. 

V. En el transcurs d’aquesta reunió, els membres del Consell Plenari van ser 
informats per part dels tècnics municipals de les dificultats d’incorporar a la 
proposta de plecs el terme “subrogació”, però es van obrir altres vies, vistes per 
part de tots els presents a la reunió com a possibles, de cara a garantir la 
continuïtat de la plantilla de professorat actual, com a mínim en un elevat 
percentatge, garantint així la continuïtat del model. 

VI. Es va prendre el compromís de redactar uns nous plecs que recollissin les 
aportacions fetes en aquella reunió, en el termini més breu possible. 

VII. A data d’avui, dilluns 4 de juny, no s’ha presentat cap proposta als membres del 
Consell Plenari de l’IME. 

VIII. El govern municipal ha manifestat públicament, tant davant d’aquest consistori 
com a petició dels mitjans de comunicació, que valorava positivament l’actual 
model de l’Escola Municipal de Música i que no era el seu desig canviar-lo, tal i 
com es va aprovar en el Ple Municipal del mes de febrer, en la proposta de 
resolució presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, PSC i CUP. 

El Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta les següents preguntes: 
 
1. Fins quan pensa el govern municipal mantenir la incertesa a ciutadans i usuaris 

sobre el futur de l’Escola Municipal de Música?  

2. Quines conseqüències ha previst el govern municipal que podria tenir la no 
concreció d’aquesta continuïtat en el moment en què s’han de confirmar les 
places existents i planificar les noves matrícules?  

3. Ha previst el govern municipal alguna mesura pal·liativa, com prorrogar els 
terminis de matrícula i confirmació de plaça fins que els usuaris tinguin totes les 
garanties?” 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, comença dient 

que el model de l’Escola de Música, com ha dit la Sra. Calvo, és una proposta de ple 

la continuïtat del qual es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals i ha 

estat per poder continuar amb aquest model que es va presentar el plec de 

clàusules. A partir d’aquí hem estat treballant amb els membres del Consell Plenari 
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de l’IME, que certament té una composició una mica curiosa que caldria millorar en el 

futur. En tot cas, l’Escola de Música té un bon model, coincidim tots en què volem 

que continuï, però tenim el problema del finançament. Aquest és el motiu que ens fa 

prendre mesures per buscar-ne la viabilitat i per això proposem un plec de clàusules 

que permet que l’Escola de Música tingui una estructura més racional.  

Respecte a la pregunta del PP sobre com pot afectar a la viabilitat de l’Escola 

Municipal de Música el fet que el Consell de l’IME no aprovés el plec de clàusules, 

cal dir que s’estan fent tots els esforços a nivell de Govern per poder desencallar el 

plec. Com vostè ha dit, es va portar dos cops al Plenari, es va fer una sessió 

informativa amb els membres del Plenari per desencallar-lo, explicar els dubtes que 

hi hagués, posar de manifest la inviabilitat legislativa que hi havia al respecte, etc., i 

ara estem intentar buscar aquells punts que ens permetin acostar-nos al màxim al 

que ens van demanar els membres del Plenari. Estem en aquest punt i esperem que 

en breu arribarem a l’acord i a una votació satisfactòria.  

Pel que fa a les preguntes d’ICV-EUiA, en resposta a la primera, el Govern creu en el 

futur de l’Escola de Música. També creiem que la majoria dels grups municipals de 

l’oposició volen aquest futur i és per això que estem treballant en l’aprovació d’aquest 

plec de clàusules. No hem pogut encara fer-los la proposta perquè el que ens estan 

demanant és verdaderament molt difícil. Hi ha una llei de contractació en els 

organismes públics que ens limita molt el tipus de contracte que podem fer. Esperem 

la setmana vinent poder-los fer una proposta i que vostès entenguin que els estem 

proposant el màxim on podem arribar en aquest plec.  

Respecte a la situació de l’Escola de Música, vam informar-ne els ciutadans 

mitjançant una roda de premsa el 21 de maig i estem sovint en contacte amb la 

presidenta de l’associació d’usuaris, així com amb l’equip de l’Escola i usuaris 

individuals que s’adrecen a mi o a l’IME per saber què està passant.  

En resposta a la segona pregunta d’ICV-EUiA, s’ha de dir que és un veritable mal de 

cap. Nosaltres no hem deixat de treballar preparant la preinscripció i la confirmació 

de places, i hem de seguir treballant sense aturar-nos perquè quan tinguem aquest 

plec de clàusules sobre la taula, puguem avançar.  

Pel que fa a la tercera pregunta, si s’entreguen fora de termini es continuen agafant 

confirmacions, no hi ha cap problema. Estem tots treballant pel futur de l’Escola i, per 

tant, que vinguin tants usuaris com vulguin perquè intentarem rebre’ls. Ens agradaria 
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poder desencallar el plec la setmana vinent i aconseguir el seu suport per tirar-lo 

endavant.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, agraeix al Sr. Galbany l’explicació que ha 

donat. Hem de dir que havíem tingut una conversa aquest matí en aquests termes i 

m’agrada sentir-li dir públicament que l’Escola té futur i que estem disposats a buscar 

els punts de trobada. No obstant això, no hem arribat a un desacord per voluntat de 

ningú, sinó que són dues mirades diferents sobre el que ha de ser la continuïtat. La 

continuïtat vol dir determinades condicions laborals dels possibles treballadors en el 

plec de clàusules i vol dir determinar la continuïtat del professorat. Cal lligar aquestes 

dues coses perquè ara tenim dues mirades diferents al respecte: una des del Govern 

i, a part, econòmica, i l’altra des de la gent que vol garantir el servei sigui com sigui. 

Tenint en compte que hi havia retards importants, que hi ha un malestar creixent 

entre la comunitat d’usuaris davant la incertesa i que hi ha terceres persones també 

pendents, el temps no va a favor nostre. Per tant, hauríem de fer l’esforç de buscar 

l’acord a curt termini i tenir la trobada màxim la propera setmana. 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, afegeix que malauradament en aquest tema, 

a banda d’unes dificultats financeres ja resoltes gràcies a la voluntat de tot el 

consistori, hi ha unes problemàtiques d’índole legal que cal resoldre encara. De tota 

manera, el compromís amb aquest model d’Escola de Música per part d’aquest 

Govern hi és des del primer dia i estic convençut que el centre continuarà endavant 

amb el màxim nombre de professors. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, demana als grups municipals poder avançar 

la pregunta núm. 47 de l’ordre del dia, ja que hi ha una petició de paraula d’una 

entitat per intervenir en el Ple i pregunta si hi ha algun inconvenient a fer-ho. No 

havent-hi cap inconvenient, s’avança la pregunta. 
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47  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL FET QUE 

EL CONCURS PÚBLIC PER ADJUDICAR LA GESTIÓ DELS 

ESPAIS JOVES AFAVOREIX LES GRANS EMPRESES I 

PERJUDICA LES ENTITATS DE LA CIUTAT. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“L’any 1999 les entitats Xerinola, del barri de Cerdanyola, i Enlleure't, de la Llàntia, 
van presentar conjuntament una proposta de projecte per treballar amb els joves dels 
respectius territoris, la qual va derivar en l'inici, a partir del conveni amb l'Ajuntament, 
dels projectes Casal de Joves, actualment anomenats Espai Jove. Aquests són uns 
projectes associatius nascuts des de la participació i la implicació del teixit social dels 
barris. 
 
En el cas concret de Xerinola, aquesta entitat ha cogestionat amb l'Ajuntament l’Espai 
Jove de Cerdanyola i diversos projectes conjuntament amb el departament de nova 
ciutadania després de molt temps de defensar davant l’administració la necessitat 
d'intervenció en el territori, del tot necessària en un barri amb una franja de població 
molt vulnerable. El fet que sigui una entitat del territori i amb una llarga trajectòria i 
implicació, ha permès la confiança i acceptació dels usuaris i veïns del barri, derivant 
en una important tasca social en el barri. 
 
Lamentablement, s’han suprimit els convenis que fins ara permetien el funcionament 
d’aquest model arrelat al territori.  
 
Enguany l’Ajuntament ha convocat un concurs públic per a la gestió dels Espais 
Joves de Cerdanyola, La Llàntia i el Pla d’En Boet de forma conjunta. Aquest nou 
sistema ha fet que l'entitat Xerinola decidís no prendre'n part  ja que com a entitat 
petita i sense afany de lucre, els seus objectius de creixement es projecten en el propi 
territori. Per a una entitat de barri no té sentit créixer en extensió a tota la ciutat. 
Aquestes entitats lluiten pel creixement de la qualitat en l'atenció de les necessitats 
del territori concret que coneixen i en el qual han bolcat tot el seu saber professional i 
personal. El treball en un altre barri debilitaria la qualitat que actualment està oferint 
cada entitat centrada en la seva zona d'influència. 
 
Gestionar alhora tres Espais Joves implica un model empresarial i mercantilista que 
desdibuixa el model participatiu arrelat al territori. Si la gestió dels Espais Joves 
passa a una gran empresa s’imposarà un model homogeni en els tres barris, sense 
tenir en compte l’heterogeneïtat de la població i de les seves necessitats. Haurem 
perdut la proximitat i caliu que aporten les entitats sense afany de lucre de la ciutat 
que fins ara han impulsat i fet créixer els Espais Joves. 
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Per tot això el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula les 
preguntes següents: 
 

1. El govern municipal és conscient que el canvi de model de gestió dels Espais 
Joves perjudica la qualitat del servei i debilita el teixit associatiu de la ciutat? 

2. El govern és conscient que el canvi de gestió dels Espais Joves comporta el 
trencament amb tot el treball d'intervenció realitzat des de fa 13 anys per part 
d'entitats de la ciutat com podria ser el cas de Xerinola i d'Enlleure't?  

3. Atès que entitats com Xerinola i Enlleure’t ofereixen un servei supletori de 
l’administració, i atès que amb altres entitats de la ciutat el govern ha 
mantingut els convenis malgrat l’informe negatiu del secretari, per què no s’ha 
plantejat mantenir els convenis en el cas dels Espais Joves?  

4. En el cas d'optar per un model de concurs públic, com s’ha fet, per què no es 
va obrir un concurs per a cada projecte, sabent que així hauria facilitat la 
possible gestió per part de les entitats petites que fins ara encara tiren 
endavant els Espais Joves?” 

 

 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Ruth 

Martinez, en representació de l’entitat Casal Xerinola, qui explica la labor que ha 

desenvolupat aquesta entitat al llarg dels anys i les dificultats amb les quals s’ha 

trobat darrerament, anunciant la fi del projecte Espai Jove per falta de pressupost. 

 

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

i Consum, en resposta a les preguntes que ha formulat la CUP, pel que fa a la 

primera, val a dir que aquest canvi de model de gestió d’espais joves no ha de 

suposar un perjudici de qualitat de servei en què es presten altres equipaments. 

L’any 99 vam tenir l’experiència amb l’Espai Jove Rocafonda, que es gestiona a 

través d’un contracte de prestació de serveis. Aquest contracte estableix uns 

mecanismes per garantir-ne el funcionament i defineix els instruments, i el Servei de 

Família realitza un seguiment de l’activitat realitzada per part de l’adjudicatari i 

s’avalua periòdicament la qualitat del servei. L’experiència d’aquest Espai Jove 

ofereix elements per reflexionar sobre la necessitat d’abandonar els perjudicis sobre 

determinades fórmules de gestió, ja que no podem vincular un determinat model de 

gestió amb uns determinats estàndards de qualitat. L’extensió al conjunt dels espais 

joves de la ciutat del model de gestió que des de fa 13 anys s’aplica a l’Espai Jove 

Rocafonda és fruit d’un procés de reflexió tècnica, política i associativa que va iniciar-
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se durant el mandat anterior com a conseqüència de la constatació de la situació 

d’inseguretat jurídica i la precarietat econòmica que suposava el model de gestió a 

través de convenis. Aquestes entitats començaven l’any gestionant un servei de 

titularitat municipal, com els espais joves, sense tenir certesa de quins eren els 

recursos que l’Ajuntament destinaria al seu finançament. Finalment, cada espai jove, 

sense data de formalització d’aquell conveni, sabia quan es feia efectiu el pagament. 

Aquesta situació deixava les entitats en una posició de vulnerabilitat que iniciaven 

l’any gestionant uns espais sense avançament dels recursos. 

Entenem que aquest canvi de model de gestió, a través de la contractació del servei 

mitjançant concurs públic, té per objectiu oferir estabilitat i certesa en la gestió d’uns 

equipaments tan sensibles com els espais públics. L’Ajuntament es compromet a 

destinar uns recursos de forma estable durant un mínim de dos anys prorrogable dos 

anys més. Aquest nou model permet un escenari on les aportacions municipals fins 

al 2014 comportaran seguretat i una pròrroga fins al 2016. 

Respecte a la segona pregunta, el canvi de model de gestió no ha de suposar un 

trencament amb el treball d’intervenció que han realitzat, realitzen i desitgem que 

continuïn realitzant les entitats. No qüestionem el model d’intervenció amb els joves 

que han desenvolupat aquestes entitats, sinó la fórmula de gestió a través de la qual 

l’Ajuntament articula aquesta gestió. El model d’intervenció és vàlid i en cap moment 

s’ha qüestionat, però creiem que no hauríem de fer associacions automàtiques entre 

una determinada metodologia d’intervenció amb una determinada fórmula de gestió. 

La metodologia de treball que durant aquests anys han desenvolupat Xerinola i 

Enlleure’t no depèn de l’existència d’un conveni o contracte sinó de la seva expertesa 

i voluntat d’implicació amb els joves de la ciutat. D’altra banda, el Govern vol 

explicitar que aquestes entitats continuaran rebent suport municipal amb 

independència de la seva participació dintre de la gestió dels espais joves. 

Actualment, tenen cedits espais municipals i és previsible que comptin amb suport 

econòmic a través de diferents convocatòries de subvencions de les quals han 

presentat ja els seus projectes.  

En referència a la tercera pregunta, aquest procés no es pot revertir ja que els 

escenaris no són comparables. No estem parlant de donar suport a un projecte d’una 

entitat, sinó que es tracta de la fórmula de gestió d’un servei de titularitat municipal, 

com és l’espai jove, que ha de respectar el marc normatiu de la contractació pública. 

Les entitats que actualment gestionen els espais joves han estat informades 
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d’aquestes fases del procés. Són conscients dels riscos que suposava continuar amb 

la gestió dels espais joves a través de conveni, no obstant això des del Govern se’ls 

ha transmès diverses vegades el reconeixement a la seva feina, la voluntat de 

continuar donant suport als seus projectes, l’acompanyament en la licitació d’aquest 

contracte, etc. És a dir, no s’ha deixat orfe cap associació en el sentit de no 

acompanyar o no donar suport a la seva activitat. 

En resposta a la quarta pregunta, s’emmarca dins del marc normatiu de la 

contractació pública i entenem que l’objecte del contracte no són diferents espais 

joves sinó un únic espai jove amb un sol objecte, que és gestionar aquests espais. 

Per tant, la licitació per separat de cada espai constituiria una vulneració de la 

normativa sobre aquesta contractació.  

 

 

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

Popular, felicita el col·lectiu Xerinola per la tasca realitzada aquests 13 anys i per la 

seva dedicació i passió. Aquest projecte va sorgir des de la participació ciutadana, 

cosa que marca una diferència amb el que vostès plantegen. Des de la CUP sempre 

hem defensat els processos en què hi hagi concurs públic i en què la persona que té 

la millor oferta acabi gestionant el servei. Però aquest no és el cas. L’Espai Jove del 

barri de Cerdanyola no va sorgir com un espai i un servei municipal, sinó des de la 

necessitat i des de l’aposta que es va fer des de l’entitat Xerinola i el veïnatge de 

Cerdanyola per cobrir un buit que tenia l’Ajuntament en aquest barri. Per tant, si algú 

es mereix continuar desenvolupant aquesta tasca és precisament aquesta entitat. 

Vostè diu que no pot suposar un perjudici en la qualitat del servei passar a aquest 

nou model, però el factor humà és determinant. En aquest cas la ciutat perd una 

entitat on fins ara el factor humà era molt important. Vostès han escollit un model que 

prima un model empresarial i mercantil, desarrelat i que es carrega una experiència 

sorgida de la participació ciutadana. Vostè parlava de l’estabilitat, però l’única 

estabilitat que tindrem serà la de l’empresa que acabi guanyant, però els qui no 

tindran estabilitat seran aquestes entitats que provenen del nostre teixit i que a dia 

d’avui han manifestat que amb aquests canvis es veuen obligades a retirar-se i 

quedar-se orfes d’un projecte que havien creat. 
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Diuen que la licitació no es pot fer per separat als diferents barris, però em sorprèn, 

doncs en altres ciutats o territoris es fa. Això ens fa dubtar de la voluntat final en 

aquest tema. Agraeixo la presència de Xerinola i la tasca feta.  

 

 

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

i Consum, s’adhereix a la felicitació que ha fet el Sr. Safont-Tria a l’espai Xerinola per 

aquests 13 anys. En cap moment entenem que s’ha acabat la relació amb 

l’Ajuntament, perquè hi ha activitats per les quals han demanat subvenció, continuem 

amb la cessió dels espais i el seu projecte no ha de morir amb la gestió o no d’un 

espai jove.  

 

 

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

possibilitat d’avançar el punt 42 per la presència d’un grup important de treballadors 

d’Aigües de Mataró que demà han d’anar a treballar. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, accepta avançar el punt 42 si no hi ha cap 

inconvenient per a la resta de portaveus i els emplaça a parlar d’aquest tipus de 

situacions en la propera Junta de Portaveus.  

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 42 i 45 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

42 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PROCÉS DE NEGOCIACIÓ LABORAL A 

L’EMPRESA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ.  
 

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

pregunta següent: 
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“La passada setmana el Comitè d’empresa d’Aigües de Mataró va emetre un 
comunicat públic en el que informava de l’inici de converses amb el Consell 
d’Administració per tal de mitigar els efectes de l’aplicació del Reial Decret Llei 
20/2011.  
 
Contrasta aquesta aplicació del Reial Decret amb la creació d’una nova plaça 
directiva de la companyia, en un moment en el que es reclama austeritat per part del 
govern municipal i al marge del nefast procés seguit en la seva contractació, que 
comportarà un increment important del capítol 1 de l’empresa. 
 
És per tot això que aquest grup municipal formula les següents preguntes: 
 
1.- Quina és l’opinió del govern municipal sobre el comunicat del Comitè d’Empresa 
de la Companyia d’Aigües? 
 
2.- Mantindrà la presidència de la companyia puntualment informats als membres del 
Consell d’Administració evitant repetir els errors que s’han comès en la contractació 
del director financer?” 
 

45  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA  SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL DIRECTOR 

D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES DE L’EMPRESA PÚBLICA 

AIGÜES DE MATARÓ. 
 

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

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

 
“En la reunió del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme celebrada 
el passat 2 de maig, es va cessar a qui fins aquell moment era el seu director-gerent. 
Un cessament al qual el nostre grup municipal va votar en contra, ja que el president 
no ens va convèncer de l’objectiu estratègic que tenia aquesta acció per a la 
Fundació. 
 
De manera sorprenent, i al nostre entendre, inapropiada, se’ns va informar en aquella 
mateixa reunió que el cessat passaria a incorporar-se a l’equip directiu d’Aigües de 
Mataró amb el càrrec de director d’administració i finances, qüestió aquesta que no 
tocava tractar en aquella reunió, més si tenim en compte que aquesta informació no 
havia estat tractada en el Consell d’Administració de l’empresa pública. Malgrat tot, i 
ja que el president de la Fundació va obrir el tema, li varem expressar la nostra 
sorpresa per l’anunci i el nostre posicionament, també contrari, tota vegada que ho 
trobem necessari per a la marxa econòmica impecable de l’empresa. 
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En uns moments en què els treballadors i treballadores d’Aigües de Mataró pateixen 
un promig d’un 15% de reducció salarial, el nostre grup municipal no donarà suport a 
la incorporació d’un directiu amb un marcat perfil polític que no correspon a les 
necessitats de gestió de l’empresa. 
 
Atès que en el moment que estem celebrant aquest Ple municipal encara el govern 
no ha pogut portar a aprovació la “modificació dels poders” que faria efectives les 
tasques que ha de tenir encomanades el nou directiu. 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA realitza les següents preguntes: 
 
Primer.- Amb quins suports compta en el consell d’administració de l’empresa el 
govern municipal per encarar la “reorganització de la cúpula directiva” (sic) de 
l’empresa? 
 
Segon.- Quins són els objectius que es plantegen a curt, mig i llarg termini amb la 
contractació del nou director d’administració i finances? 
 
Tercer.- Pensa el govern municipal canviar el model de gestió pública de l’empresa 
Aigües de Mataró? 
 
Quart.- Quin és el nivell retributiu del nou director d’administració i finances i quina és 
la seva retribució bruta?” 
 

 

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

la presència dels treballadors i passa a contestar les preguntes, en primer lloc les del 

PSC i en segon lloc les d’ICV-EUiA. 

D’entrada dir que el que demana el comitè d’empresa ho veiem amb tot el respecte i 

el que hem fet i continuem demanant, en aquest cas al gerent, és que dialogui més 

amb el comitè d’empresa i amb l’assemblea, si cal, i nosaltres també ens hi oferim. 

De fet, el president, el Sr. Dòria, i jo mateix, ja ens hi hem reunit un parell de vegades 

amb cordialitat i arribant a conclusions positives, i aquesta era la primera vegada que 

la presidència i vicepresidència d’Aigües de Mataró es reunia amb el comitè 

d’empresa. Per tant, la transparència i, de vegades, l’excés de transparència el tenim 

amb tothom. Cal deixar clar que no hi ha hagut nova incorporació. Aquí hi havia dues 

vacants: una del responsable d’administració i finances, que es va jubilar, i una altra 

del responsable d’energia, que feia de responsable de MESSA. Per tant, el que hi ha 

són dues vacants i se’n cobreix una perquè ho demana el gerent.  

Sobre el “nefast procés”, no crec que fos tan nefast quan la Fundació del TCM el va 

votar a favor per 11 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció. Una altra cosa és que 
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políticament no els agradi o que no estiguin acostumats a veure el grup Ajuntament 

com un conjunt. Però vostès han d’entendre que un senyor que està acostumat a 

portar grups d’empreses expliqui les coses i les implicacions que té una determinada 

decisió. També és veritat que abans no s’explicaven amb tanta transparència, però 

entenc que no qüestionaran els currículums dels dos senyors. A més, al senyor que 

ara ha ocupat la vacant de director econòmic i financer d’Aigües de Mataró el van 

posar vostès de director general del TCM i hi ha estat quatre anys. 

Per acabar amb les respostes del PSC, la nostra mà estesa per parlar-ne i millorar la 

gestió a Aigües de Mataró, perquè pugui seguir ajudant el grup Ajuntament com fins 

ara o més. Tenim l’aplicació del Reial decret, que a nosaltres no ens agrada perquè 

abaixa els sous, però l’hem de complir. El comitè d’empresa ha estat molt raonable 

demanant quina és la informació, què podem fer quan la situació econòmica canviï 

per poder recuperar-ho i això és el que el gerent ha de presentar. Els convido, doncs, 

a seguir-ne parlant. 

Respecte a les preguntes d’ICV-EUiA, si es creu que no calien modificacions a 

Aigües i al TCM és que no es coneix bé les seves realitats respectives o que no s’ha 

parlat ni amb els directius ni amb els treballadors.   

D’altra banda, el tema dels poders és un pur formalisme. A mi el que em preocupa és 

tenir informació fiable i plans de viabilitat reals i això és el que aquest senyor està 

fent a Aigües de Mataró. I ha anat tan ràpid que la setmana que ve haurem de 

reformular els comptes de MESSA, perquè resulta que hi havia 130.000 euros de 

pèrdues del 2011 que ningú s’havia adonat que hi eren. I tampoc se sabia fins llavors 

que al juliol del 2010 la primera mesura que va prendre la persona que portava 

MESSA va ser apujar els sous un 11% amb tota la crisi que hi havia. Per tant, 

nosaltres cobrim vacants, assumim la responsabilitat i escollim les persones que ho 

han de fer, és la nostra responsabilitat. I, en canvi, altres fan el que van fer.  

És evident que es necessitava això i que ja està demostrant la necessitat d’aquesta 

plaça. La política d’aigües es regeix per un contracte-programa, per unes memòries, 

per uns plans, per uns acords del consell d’administració que s’han pres i que no 

tenen res a veure amb aquest tema.  

En referència als sous i els costos laborals, el nou director econòmic i financer 

d’Aigües de Mataró cobra un sou base brut de 60.000 euros i té un variable de 

15.000 euros, cosa que no era el cas. Això és un 25% menys del que cobrava la 

vacant que ha cobert, però si vostès agafen el cost dels tres alts directius que hi 
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havia a la companyia al juny del 2010 ens en anem a 340.000 euros, i aquests 

340.000, quan es va canviar el gerent, només es van reduir en un 8% perquè només 

se li va treure l’antiguitat, amb la crisi que teníem. Això no té res a veure amb el que 

està passant a les empreses reals. Ara tenim dues vacants, nosaltres només en 

cobrim una i hem reduït aquest cost de 349.000 euros a 213.000 euros (un 38% 

menys). Això és ser coherent i demanar esforços a la gent d’acord amb la situació 

que tenim. Em sap greu haver hagut de parlar d’aquestes xifres, però em sembla que 

ha quedat clar quin ha estat el procés i quines han estat les raons. 

 

 

 

El senyor Juan Antonio Ciller, regidor del grup municipal Socialista, aclareix que quan 

parlaven dels errors que s’han comès es referien a la manera com es va fer, és a dir, 

al fet de no informar prèviament el consell d’administració. Nosaltres ens vam 

assabentar pel web de l’Ajuntament. 

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, afirma, en primer lloc, que no cal recordar que 

la primera cosa que ell va fer per explicar el seu vot contrari a la Fundació TCM és 

salvaguardar la integritat professional d’ambdues persones. En cap moment vaig 

qüestionar el seu currículum, és més vaig felicitar el Sr. Uix. Perquè creia que era un 

bon professional, vaig dir en aquella reunió que em semblava innecessari cessar-lo i 

canviar-lo per una altra persona. Continuo pensant que era innecessari incorporar-lo 

a la Companyia d’Aigües, una companyia les pèrdues de la qual li demano que ens 

expliqui bé a posteriori.  

Si no s’ha parlat al consell d’administració d’AMSA, Sr. Rey, és perquè vostè no ha 

convocat com cal el consell d’administració. Si vostè ho explica allà on no ho ha 

d’explicar és vostè qui ho està fent. Per tant, el que vostè havia de fer és donar tota 

aquesta explicació a la Companyia d’Aigües i al seu consell d’administració. 

Aquest canvi es fa perquè al Sr. Uix se l’ha de premiar i és per això que se’l passa a 

director administratiu i financer. El mateix Sr. Uix reconeix que és de CiU i, a més, el 

deixen com a patró a la Fundació TCM, la qual cosa és estèticament lletja.  
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Tampoc el Sr. Rey no m’ha contestat dues preguntes importants: una d’elles sobre 

els objectius reals i, per tant, demano que demostri d’alguna manera el valor afegit 

d’aquest nomenament absolutament necessari, perquè sembla que l’empresa se’n va 

en orris. I l’altra és si pensen canviar el model de gestió pública de l’empresa.  

 

 

 

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

que el consell d’administració no té per què estar informat de les contractacions que 

decideix el gerent. Tot i així, no vam convocar el consell, però jo vaig trucar a tots els 

portaveus abans de la junta del Patronat del TCM. Potser hauria d’haver estat més 

formal i no haver confiat en què les explicacions que els donaria serien suficients, 

perquè es veu que no és així. Dit això, no hi ha cap problema a parlar-ne més. 

D’altra banda, sí que li he contestat quin és el model que volem per a la Companyia 

d’Aigües i està escrit en un acord de consell d’administració, al qual vostès van votar 

favorablement. Això no canvia. 

Parlava vostè de recompensa a un senyor, però jo no conec ningú que se’l 

recompensi abaixant-li el sou. Respecte a les pèrdues, concretament es tracta d’un 

augment de les pèrdues de l’any 2011, de 130.000 euros, de MESSA, per un mal 

càlcul que hi va haver d’unes compensacions per bonificacions que dóna el Ministeri i 

que correspon aplicar al 2011. MESSA va molt justa a nivell operatiu, té una càrrega 

financera molt important i qualsevol d’aquests petits errors té implicacions.  

I pregunti al gerent per què el necessitava, perquè és el gerent qui va sol·licitar cobrir 

aquestes dues vacants amb una i va decidir ell que no fos un gerent de MESSA sinó 

que fos el responsable econòmic i financer. No només ho va decidir sinó que ja ho 

havia començat a fer quan vostès eren els presidents d’Aigües de Mataró, perquè va 

agafar dos dies a la setmana una senyora per fer aquesta feina.  

A més, independentment de quin partit pertany cadascú, aquesta persona en només 

una setmana està demostrant la vàlua que acredita el seu currículum amb la feina 

feta, tant per la qualificació de números com pel fet de demanar-nos que reformulen 

els comptes de MESSA del 2011. I no estic dient que Aigües de Mataró estigui 

funcionant malament, però sí que es pot gestionar millor i la prova és que tenim aquí 

els treballadors també. És per això que creiem que aquesta incorporació pot ajudar-
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hi, atenent la sol·licitud del gerent i cobrint una d’aquestes dues vacants, amb la 

reducció de costos que acabo d’explicar. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix que el Sr. Uix estava a la casa, 

treballant al grup Ajuntament, des de feia molt de temps, i diu molt a favor de l’equip 

de govern anterior que l’hagués fitxat tot i tenir una militància política determinada, 

com tantes persones a l’Ajuntament, sense que ningú els qüestioni res. El Sr. Uix, en 

aquest cas, el que se li demana és que faci la mateixa feina a Aigües de Mataró i a 

MESSA, on s’ha jubilat el gerent. MESSA és una companyia que en el mandat 

anterior canviava d’accionista segons convenia i, mentrestant, els plans de viabilitat 

de la companyia grinyolaven. Això necessita ser endreçat i és el que s’està fent. Ho 

dic perquè s’ha buscat el millor professional a uns costos raonables, en una 

companyia que té el sou de la gerència més elevat d’aquesta casa i que estava 

gestionada i contractada en una època que vostè coneix molt bé. Tot plegat necessita 

una reestructuració, que és el que està mirant de fer aquest Govern, amb tranquil·litat 

i fent que la ciutat pugui tenir assegurada la companyia.  

Entenc que aquí hi ha qui li interessa dir que tancaran l’Escola de Música, etc., i ara 

em diu que si canviarem el model o vendrem la Companyia d’Aigües, que és el que 

vostè insinua. Això no s’ha tractat mai aquí, cosa que un estudi de Faura Cases, que 

ens van deixar vostès sobre la taula quan va canviar el govern, aquesta era una 

possibilitat que la consultora posava sobre la taula. Sempre s’ha dit que és una 

possibilitat que no es contempla i vostè està informat perfectament de tot. No posem 

doncs la por a la gent; el que han de saber els treballadors d’Aigües de Mataró és 

que el Govern fa les coses el millor que sap per tirar el projecte endavant. I qui parla 

d’Aigües de Mataró, parla del grup Ajuntament, un grup que ha necessitat la 

col·laboració d’Aigües de Mataró des de fa dos anys per la tresoreria de final d’any. 

Per tant, hem de tractar tot el conjunt com un grup. 

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, apunta al Sr. Rey que a l’ordre del dia de la 
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Fundació TCM, al punt 10, diu: “Aprovació, si s’escau, del cessament del 

representant estable de patró, nomenament i cessament de director general”. Per 

tant, la memòria li ha fallat. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Alcalde, no sé per què barreja els treballadors amb 

el fet que nosaltres posem en qüestió la possibilitat que aquests canvis responguin a 

una deriva cap a un model diferent. Estem en el nostre dret de posar-ho sobre la 

taula i no ens convenç la seva insinuació que si no és per aquesta reestructuració la 

Companyia d’Aigües se’n va en orris. Estarem amatents perquè realment no hi hagi 

un canvi d’intencions amb la companyia. 

 

 

 

El senyor Alcalde puntualitza que hi ha moltíssima gent que ha plegat, des que ell és 

a l’Ajuntament, i el que es diu és que “causa cessament”, és una fórmula jurídica 

sense que vulgui dir res més enllà.  

 

 

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

Govern es comprometi realment a portar el tema al consell d’administració, que és la 

seva queixa principal. Nosaltres no qüestionarem el Sr. Uix, perquè el vam posar 

nosaltres com a director de TCM. Sr. Alcalde, jo he sentit a regidors de CiU parlar 

moltes vegades de la “fila zero”, dels carnets, etc., i nosaltres no ho farem, no li hem 

qüestionat cap dels nomenaments que ha fet vostè —tots o gairebé tots amb 

carnet—, però estaran d’acord amb mi que les coses s’han fet de la pitjor manera 

posible. És cert, Sr. Rey, que vostè va trucar a la portaveu, però per què no va trucar 

els consellers d’Aigües, que són les persones que es coneixen la responsabilitat, fins 

i tot jurídica, del que passa a la companyia? I no només s’havia d’haver-les trucat, 

sinó que també s’havia d’haver convocat el consell d’administració, perquè és cert 

que el gerent té capacitat per a les contractacions, però aquí es tracta de la 

contractació d’un alt directiu amb un sou considerable. Per tant, ens agradaria que 

s’atengués la nostra demanda d’una reunió extraordinària el més aviat possible per 

explicar això al consell d’administració. Estic convençut que cap persona que forma 

part del consell d’administració de tots els grups municipals té cap intenció de crear 

obstacles a la Companyia d’Aigües, perquè sempre hi ha hagut moltes ganes de 
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col·laborar. Cal fer un esforç, doncs, perquè aquest ambient no es trenqui. A més, en 

la nota de premsa que vostès van treure anunciaven una reestructuració directiva de 

l’empresa, i això sí que és competència del consell d’administració, tal com diuen els 

estatuts. Per tant, cal guardar les formes per a no crear un mal precedent.   

 

 

 

El senyor Alcalde agraeix el comentari del Sr. Baron però creu que no ha estat 

encertat. No dic que no hagi pogut sentir regidors d’aquest grup parlar de carnets en 

alguna època, almenys jo no ho he fet en el temps que sóc aquí, ni ho qüestiono. Ara 

bé, com que vostè diu el que diu, jo ara en veig dos: el coordinador general i el 

coordinador de Relacions Institucionals i cap d’ells té carnet. Si anem mirant la gent 

que en té, el 100% s’han anat a buscar per la seva vàlua personal i el fet que tinguin 

carnet o no és una circumstància, malgrat la majoria no en té. La confiança rau sobre 

totes les persones i crec que és el mateix que feia vostè.  

Aquest debat no fa cap bé a la classe política. Tenim gestors, la nostra obligació és 

prestar bons serveis als ciutadans que funcionin de la millor manera possible i que al 

final no paguin ells els plats trencats. I tinguem en compte una cosa: és el ciutadà 

quin ens canvia a nosaltres. 

 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, recorda al Sr. 

Alcalde que ha estat ell qui ha encetat el debat.  

 

 

 

El senyor Alcalde respon que ha contestat al Sr. Martínez.  
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36  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE EL TANCAMENT DE 

L’ENTITAT MUTUAM (MONTEPIO TÈXTIL DE MALALTIES, 

SERVEI DE PREVISIÓ SOCIAL). 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“A partir de l´1 de Juny de 2012, Mutuam deixarà de prestar els serveis d'atenció 
sanitària primària en diverses poblacions. 
A partir d'aquest moment, el Servei Català de la Salut es farà càrrec de la assistència 
per mitjà de les entitats proveïdores que la presten en cada territori. 
 
És per això que el Grup Municipal de PxC formula les següents preguntes: 
 
1. Com afecta això la ràtio metge-pacient, a cada CAP del Municipi de Mataró? 
 
2. Quin es el numero exacte de pacients a la ciutat que passaran a càrrec del Servei 
Català de la Salut?” 
 
La senyora Olga Ortiz Moreno, regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i 

Consum, contesta, en relació amb l’entitat Mutuam, que és una entitat conformada 

per un grup d’empreses que presten un servei social de previsió, de la qual formen 

part diverses empreses com ara Fundació Mutuam, Mutuam, etc., però es tracta 

d’una mútua privada, de previsió social i sanitària, i vostè fa esment que l’1 de juny 

deixa de prestar serveis. A nosaltres des de Mutuam ens han dit que hi ha una 

delegació a Mataró que de moment no deixa de prestar aquests serveis i, si els 

deixessin de prestar, no ens han confirmat com afectarà Mataró ni tampoc ens poden 

dir el nombre d’usuaris d’aquesta mútua que també són usuàries de la sanitat 

pública. Entenem que, en relació amb la primera pregunta, no hauria d’afectar la 

ràtio, perquè aquesta es valora per nombre d’habitants o densitat.  

Pel que fa al nombre exacte de pacients a la ciutat que passaran a càrrec del Servei 

Català de la Salut, des del Servei ens han informat que no poden fer aquesta previsió 

perquè moltes persones usuàries del servei també tenen mútues de previsió social. 

Per tant, no ens han pogut donar la informació i no està al nostre abast recollir-la.  
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El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, explica que, segons les notícies que té d’algun membre del Servei Català 

de la Salut, a Mataró hi ha unes 2.000 persones que passaran a formar part de la 

Seguretat Social. Concretament al CAP de Rocafonda n’hi haurà unes 400, la qual 

cosa pot afectar bastant la ràtio.  

 

 

37  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA PER A QUÈ MATARÓ SIGUI CIUTAT DE 

DESTINACIÓ TURISME ESPORTIU QUE ATORGA L’AGÈNCIA 

CATALANA DE TURISME. 
 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta el prec següent: 

 
 
 
“L’esport és més que el joc. L’esport, a partir del joc, genera tot un seguit d’elements 
positius que cal aprofitar al màxim. Genera benestar i salut per a les persones; 
genera experiències enriquidores als infants i als joves; és un element bàsic de 
cohesió social i de convivència; és una oportunitat de transformació urbanística i 
social dels barris; dóna joc a les entitats i a la societat civil; i també és una bona 
oportunitat d’activitat econòmica i de promoció de la ciutat. L’esport doncs és un 
element estratègic de construcció de ciutat i de futur que cal explotar per superar la 
situació actual. I així s’ha de entendre, treballar i liderar des de l’Institut d’Esports. 
 
Avui dia Mataró és un destí de turisme esportiu reconegut, i encara ho ha de ser molt 
més. Grans esdeveniments esportius de ciutat i ofertes esportives de competició o de 
lleure de clubs, entitats i empreses acosten a Mataró ciutadans d’arreu de Catalunya, 
Espanya i Europa. El turisme esportiu ha de ser una de les nostres accions 
econòmiques estratègiques. 
 
Aquest és un potencial que cal treballar. Ja es va començar a fer durant el mandat 
passat, iniciant gestions amb la Generalitat per aconseguir que Mataró obtingués la 
certificació de Destinació de Turisme Esportiu. Mataró en pot ser una bona candidata 
perquè ofereix activitat esportiva, empreses i entitats, instal·lacions ( gràcies a fer-ne 
de noves i anar posant al dia les que ja teníem), places hoteleres i bona connexió 
amb Barcelona. 
 
L’Agència de Turisme de la Generalitat està reprenent la tasca de valoració de les 
ciutats candidates i creiem que Mataró hi ha de ser present. No es pot deixar escapar 
aquesta oportunitat per l’esport i per l’economia de la ciutat. 
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Per això, el Grup Municipal Socialista formula al govern el següent prec: 
 
1. Que l’Institut d’Esports i l’Ajuntament facin les gestions oportunes per aconseguir 
que l’Agència Catalana de Turisme atorgui a Mataró la marca de Destinació de 
Turisme.” 
 

 

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

manifesta que atendran aquest prec. De fet, ja s’han fet passes perquè, tant al 

Consell de l’IMPEM, com anteriorment a nivell tècnic, s’havia començat a parlar amb 

l’Agència Catalana de Turisme. Les darreres notícies que tenim és que estan 

canviant el procés d’avaluació i a principis del 2013 obriran una nova convocatòria a 

la qual nosaltres ja ens hem presentat. Entenem que de la mateixa manera que la 

marca la tenen a Calella, Santa Susanna, la Seu d’Urgell, Banyoles i altres, a Mataró 

també hi ha de ser. Pot ser una bona injecció d’activitat econòmica. El farem partícip 

de l’evolució d’aquest projecte.  

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, agraeix que s’hagi 

acceptat el prec. El que està fent l’Agència Catalana de Turisme ho està fent a través 

d’un pla estratègic i d’un pla de màrqueting del turisme a Catalunya. Això és bo i 

suposo que ja tenen present que els interessos de la ciutat estiguin recollits en 

aquests dos plans.  

 

 

 

38  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PERQUÈ ES REVALORITZI EL 

PREU DELS LLOGUERS DELS DOS LOCALS CEDITS A 

ENTITATS DE CONFESSIÓ RELIGIOSA ISLÀMICA AL POLÍGON 

DE MATA-ROCAFONDA I AL DE PLA D’EN BOET I AQUESTS 

SIGUIN A PREU DE MERCAT EN TANT EN QUAN DURA EL 

CONTRACTE DE LLOGUER. 
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El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Al passat Ple Municipal Ordinari del mes de Desembre de 2011 aquest Grup 
Municipal va preguntar sobre l’import que havien de satisfer les dues Entitats de 
confesió Islàmica que tenen locals municipals llogats, en concret als C/Energia i 
Carrasco i Formiguera, des de l’any 2012. Aquests lloguers s’ens va dir aleshores es 
van fer l’any 2002 i tenen una duració de 10 anys. 

 
De la resposta del Regidor responsable de Nova Ciutadania, sr. Joaquim Fernández, 
en varem saber que del lloguer que es paga és, en el cas del centre del c/Energia, de 
453,56 euros/mes. I en el cas del centre del c/Carrasco i Formiguera, és de 542,15 
euros/mes, entenem que IVA inclòs i desconeixem si les dues entitats de Confesió 
Islàmica satisfan l’IBI dels esmentats locals.  

 
En tot cas el preu dels locals és molt per sota del preu de mercat  que s’ha està 
pagant durant tots aquests anys per uns locals de similars característiques. 

 
A més a més a les preguntes del Ple de gener, aquest Grup també demanava si 
rebien alguna subvenció aquestes Entitats de confesió islàmica i quin era el seu 
import; se’ns va informar que sí i que l’import puja fins als 7380 euros. 
 
Atès que en aquest mateix Ple s’ha presentat una Proposta de Resolució que 
reclama el pagament de l’IBI dels edificis religiosos per equipar-lo al pagament 
d’impostos que hem de satisfer tots els ciutadans. 
 
Atès que a la mateixa Proposta de Resolució  es recull literalment que “la defensa de 
la laïcitat que representa una garantia d’un poder públic al servei de tota la 
ciutadania: l’ordenament jurídic ha de garantir els drets fonamentals i comuns a tota 
la població, i ha d’existir un tractament fiscal i de subvencions sense distincions entre 
totes les entitats o associacions declarades d’interès públic.” Entenem que si no s’ha 
de subvencionar l’IBI encara menys s’han de subvencionar lloguers per tal de que 
Entitats religioses confesionals, en aquest cas islàmiques, poguin tenir uns privilegis 
que no tenen d’altres entitats confesionals o laïques o els mataronins en general. 

 
Per tot això instem a la consideració del Govern Municipal el següent PREC: 

 
El govern municipal  estudiarà i farà ús de totes les possibilitats que l’actual legislació 
permeti per aplicar la revalorització de l’import dels lloguers dels locals cedits a les 
Entitats Religioses Islàmiques a la ciutat de Mataró per tal de que aquests siguin el 
més propers possibles als preus del mercat. De la mateixa manera es fara una 
valoració del que ha supossat el cost econòmic de la diferència entre el preu satisfet i 
el real de mercat durant tots aquests anys i ho farà públic.” 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, 

Política Lingüística i Cultura, explica al Sr. Fernández que si busca l’acta del mes de 

desembre veurà que aquests 7.380 euros són de l’any 2011, no del 2012. El 2012 no 

existeix subvenció. El que sí que hi havia eren unes convocatòries de subvenció. Cap 

de les dues entitats dels locals del carrer Energia i del carrer Carrasco i Formiguera 

no s’han presentat, per tant, no tenen cap subvenció.  

Pel que fa al prec, gratament li accepto. Respecte a l’última part que diu: “De la 

mateixa manera es farà una valoració del que ha suposat el cost econòmic...”, si li 

sembla, a la propera comissió informativa en parlem, perquè haurem d’explicar 

diferents situacions. Durant aquests 10 anys hi ha hagut canvis a la Llei d’Hisendes 

Locals, per tant, primer es feia d’una manera i després s’ha fet d’una altra. 

Pel que fa a la primera part, tampoc hi ha cap inconvenient. Treballem en aquesta 

línia des de fa mesos, perquè els contractes, uns s’acabaven al mes de juny i altres 

al juliol. Fa mesos que estem treballant per trobar solucions a la finalització d’aquests 

contractes. Els detalls els explicarà la presidenta de PUMSA en un proper Consell 

d’Administració, però li puc avançar que amb una de les dues entitats s’ha signat avui 

mateix, després de mesos de negociar i en preus de mercat actuals, la compravenda 

del local per part de l’entitat del carrer Carrasco i Formiguera. El local del costat ja és 

de la seva propietat. Per tant, aquesta situació que hi havia en què nosaltres 

pagàvem un import a PUMSA i en cobràvem un altre deixarà d’existir.  

 

 

 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, confirma que demanaran explicacions al Sr. Fernàndez sobre què és el 

que acaben de vendre i com s’ha portat tot això. De tota manera, li agraïm que 

accepti el prec.  

 

 

 

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

Política Lingüística i Cultura, recorda que d’això toca parlar-ne al Consell 

d’Administració de PUMSA. Els detalls els coneix la presidenta.  
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39  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA 

MEMÒRIA DE VIA PÚBLICA DE 2011 ALS GRUPS MUNICIPALS. 

 

La senyora Berta Isabel Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Tradicionalment al mes d’abril el departament de Via Pública, feia arribar als 
diferents Grups Municipals la Memòria de l’exercici anterior, posteriorment el Govern 
la feia pública i es penjava a la web municipal. En aquesta memòria es recullen les 
dades sobre l’evolució de diferents indicatius relacionats amb els fet delictius, el 
civisme, la mobilitat, l’accidentalitat i d’altres a la nostra ciutat. 
 
Aquest Grup Municipal ha esperat un parell de mesos per tal de demanar aquesta 
documentació que ens és imprescindible per realitzar la nostra tasca de fiscalització 
del Govern. A més a més es tracta d’un tema molt sensible, el de la seguretat, amb el 
que creiem que s’ha de ser molt curosos. 
 
Per la poca informació que tenim els índex d’alguns delictes que creen una alarma 
social important com puguin ser determinats tipus de robatori han tingut un repunt 
considerable a Mataró. 
 
Difícilment podrem teixir complicitats en temes tant importants i delicats com els que 
fan referència a la seguretat a la ciutat si no s’actua amb la necessària rigurositat i 
informació. 
 
No ens estem referint als fets que, malauradament, han succeït a la ciutat a les 
últimes setmanes (cosa que volem deixar ben clara) si no a l’evolució d’aquests 
indicadors durant tot l’any passat. 
 
És pel que hem exposat amb anterioritat que presentem el següent PREC:  
 
-  El Govern Municipal presentarà a la propera Comissió Informativa de Serveis 
Territorials i Via Pública la memòria de Via Pública,  corresponent a l’any 2011.” 
 

 

 

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

Manteniment, expressa que aquest any encara no han presentat la memòria de Via 
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Pública de l’any 2011. El motiu és que l’aplicació informàtica que estarà disponible a 

finals d’aquest mes ens ha de permetre fer un seguiment del PAM públicament i 

contínuament, en temps real, de l’estat dels indicadors dels compromisos del PAM. 

L’haguéssim volgut posar actiu abans, de forma que substituís la presentació de la 

memòria de Via Pública i la memòria general de tot l’Ajuntament, perquè es pogués 

seguir diàriament a través dels indicadors i no amb la presentació d’un document a 

efectes merament estadístics. Acceptem el seu prec en el sentit que les dades es 

tenen i a la propera comissió informativa de Via Pública de final de mes no tenim cap 

inconvenient a presentar les dades que ens demanen.  

 

 

 

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

Catalunya, recorda que ell s’havia queixat al PSC quan es feien servir dades de la 

Junta Local de Seguretat per fer explicacions, a les quals els grups de l’oposició no hi 

tenen accés. Celebro que ens accepti el prec però crec que el tema va molt més 

enllà. Estem demanant dades de l’any passat i vostè ens diu que les tindrem al mes 

de juny; dades que, a més a més, han anat sortint en diferents moments en relació 

amb diferents temes. Nosaltres sabem que hi ha hagut un augment d’alguns delictes 

i, en canvi, un delicte tradicional d’aquesta ciutat, com són els robatoris a l’interior 

dels vehicles, ha baixat perquè s’han fet moltes campanyes i s’ha fet molta publicitat 

sobre el tema. Per tant, jo els demano certa prestesa.  

 

 

 

La senyora Núria Calpe explica que la forma de facilitar les dades que els demanen 

és en una comissió informativa. Ens comprometem a portar-les a la propera. Si 

necessita alguna dada a nivell particular, la meva porta és oberta sempre.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que si aquesta memòria s’hagués 

realitzat i aquestes dades s’haguessin posat sobre la taula, les haguessin lliurat. No 

s’ha fet, no sabem per què. Són aquelles coses que, en un canvi de govern, acaben 
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passant sense saber per què. Tindran vostès aquesta informació al més aviat 

possible, si pogués ser, abans d’aquesta comissió informativa. 

 

 

 

40 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA 

PROHIBICIÓ DE JUGAR A PILOTA ALS MENORS D’EDAT A LA 

PLAÇA PI I MARAGALL. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El Grup Municipal de la CUP ha tingut coneixement que diversos usuaris de la Plaça 
Pi i Maragall de la nostra ciutat han signat un escrit adreçat a l’Ajuntament de Mataró 
on exposen  
 
Que la plaça Pi i Maragal, fins fa poc temps estava permès jugar a pilota als nens de 
fins a 12 anys. 
 
Que de cop i volta, i sense previ avís als usuaris, s’ha prohibit jugar a pilota als nens 
menors d’edat. 
 
Que els principals usuaris d’aquest espai són infants i els seus familiars, veïns i 
qualsevol altre ciutadà, la majoria de l’escola Anxaneta. 
 
Que, segons els signants de l’escrit, fins a dia d’avui no hi ha hagut conflicte en 
aquest espai, que han compartit nens, pares, avis i veïns. 
 
Els signants demanen a l’Ajuntament: 
 
- Que es permeti jugar a pilota en aquest espai. 
- Que s’informi de per què de cop i volt as’ha prohibit jugar a pilota sense haver 

fet un procés de mediació dels usos d’aquest espai públic. 
- Que no es facin servir cotxes patrulla de la Policia Local per endur-se menors 

que juguen a pilota 
- Que la ciutat de Mataró habiliti a la zona de l’Havana espais on els infants 

puguin jugar a pilota i d’altres jocs de carrer per al seu desenvolupament, 
sense por que vingui la Policia Local i se’ls endugui. 
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Per tot això el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula les 
següents PREGUNTES: 
 

1. És cert que s’ha prohibit jugar a pilota als menors de 12 anys a la plaça Pi i 
Maragall? 

 
2. En cas afirmatiu, en quina data ha començat a ser efectiva la prohibició? 

 
3. En cas afirmatiu, a què és deguda la prohibició? 

 
4. En cas afirmatiu, per quins mitjans s’ha fet pública la prohibició? 

 
5. Hi ha hagut un procés de mediació davant el que sembla un conflicte 

d’interessos pels usos de la plaça Pi i Maragall? 
 

6. És cert que la Policia Local s’ha endut o ha amenaçat d’endur-se nens menors 
d’edat per jugar a pilota a la plaça Pi i Maragall? 

 
7. Quins espais hi ha al barri de l’Havana on els nens i nenes puguin jugar a 

pilota i/o altres jocs de carrer? 
 

8. L’Ajuntament té previst habilitar altres espais on els infants puguin jugar?” 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, explica que, per la informació que va rebre de la policia, no hi va haver 

cap detenció de cap menor perquè a un nen de 8 anys tècnicament no se’l pot 

detenir. El que va fer la policia va ser activar el protocol de menors. Van acudir a la 

plaça Pi i Maragall, on està prohibit jugar a pilota. Malgrat aquesta prohibició, hi havia 

moltes queixes de veïns i s’havia fet malbé molt de mobiliari urbà i les finestres dels 

veïns que donen a la plaça. La intervenció de la policia va consistir a preguntar als 

pares que hi havia a la plaça si algun d’aquells nens era fill seu. Els nens que feien 

cops amb la pilota eren dos germans, un tenia 8 anys i l’altre encara més petit, que 

estaven sols al carrer i no els assistia cap adult. El que va fer la policia va ser aplicar 

el protocol i els va portar a casa seva per veure si hi havia algun adult que es pogués 

fer responsable d’aquests nens. Els van deixar a càrrec d’un germà més gran. 

D’altra banda, no és veritat que no hi hagués hagut cap polèmica en aquesta plaça, 

com vostè diu en els antecedents. Des de l’any 2009, quan ja es va prohibir jugar a 

majors de 12 anys, hi havia hagut queixes de veïns i reiterades intervencions 

policials. El mes d’octubre del 2011 un conjunt de 40 famílies que viuen a l’entorn 

d’aquella plaça van entrar un escrit a l’Ajuntament queixant-se d’aquestes molèsties. 

A partir de llavors, es va decidir prohibir jugar a pilota en aquella plaça a qualsevol 

edat. La prohibició absoluta va ser efectiva a partir de l’any 2012, però no es va fer 
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pública més enllà de posar cartells a la pròpia plaça. Es van posar tres cartells i 

només en queda un, perquè els altres dos algú els ha fet desaparèixer.  

És cert que no hi va haver en aquell moment un procés de mediació. A causa que un 

grup de pares de l’Anxaneta ens han entrat al mes de maig un escrit, amb una 

recollida de signatures, demanant que es torni a permetre jugar-hi a pilota a nens  

menors de 12 anys, he pres la decisió de començar una mediació entre els veïns que 

presentaren l’escrit l’any passat i els pares que l’han presentat aquest any.  

Al barri de l’Havana hi ha molts espais on és permès jugar a pilota, com la plaça 

Fivaller, el parc de la Llibertat, la plaça del Gas, la plaça Sant Simó, la plaça Muralla i 

la plaça del Forn del Vidre.  

L’Ajuntament no té previst fer cap ampliació d’espais, però molt a prop d’aquesta 

plaça trobem el front marítim on els nens amb major edat poden trobar una oferta 

lúdica d’espai més ample.  

 

 

 

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

Popular, aclareix que no volien parlar de detenció pròpiament, sinó que volien dir que 

s’havien endut els nens amb el cotxe patrulla. Entenc que aquests nens no estaven 

perduts. Encara que s’hagi produït una infracció, entenc que la prioritat de la Policia 

Local hauria d’haver estat posar-se en contacte amb els pares i evitar als nens 

passar per aquesta situació. Agraeixo que s’iniciï aquest procés de mediació. 

 

 

41  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA SITUACIÓ DE CAIXA LAIETANA I LES 

CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS SOBRE LA 

NOSTRA CIUTAT. 

 

Aquesta pregunta ha estat retirada al ser tractat el tema en una proposta de resolució 

conjunta de tots els grups municipals en el punt núm. 26 de l’ordre del dia. 
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42 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PROCÉS DE NEGOCIACIÓ LABORAL A 

L’EMPRESA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ.  

 

Aquesta pregunta ha estat avançada i ha estat tractada abans del punt núm. 36 de 

l’ordre del dia. 

 

43  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE ELS PROBLEMES SORGITS EN EL 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I ADJUDICACIÓ DE PLACES 

ESCOLARS PEL CURS 2012-2013. 

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

pregunta següent: 

 
“La setmana passada vàrem ser informats, en la Comissió Informativa corresponent, 
del resultat de preinscripció a les escoles públiques i  concertades de Mataró pel curs 
2012-2013. Es van ofertar un total de 1.499 places distribuïdes en 35 aules a les 
escoles públiques i 25 aules a les escoles concertades amb una ràtio comuna de 25 
alumnes /aula. Els resultats del període de preinscripció va ser de 1.467 sol·licituds 
distribuïdes en 860 a les escoles públiques i 607 a les escoles concertades.   
 
De l’anàlisi de les dades, i pel que es va explicar en la mateixa Comissió Informativa, 
s’observa la decisió de suprimir tres aules de P-3 ofertades inicialment (una a l’escola 
Torre Llauder, l’altra a l’escola Angela Bransuela i la tercera a l’escola Sant Antoni de 
Pàdua) i repartir l’excedent de demanda entre les escoles concertades amb un 
augment de la ràtio fins els 26 alumnes excepte a l’escola Sant Antoni de Pàdua que 
s’autoritza un augment de la ràtio de 27 i 28 alumnes a cada classe de P-3. L’oferta 
definitiva queda en 1.453 places distribuïdes en 826 a les escoles públiques i 627 a 
les escoles concertades. Es dona la circumstància que mentre es tanquen 2 aules a 
les escoles públiques es passen 34 alumnes que havien demanat ser escolaritzats en 
escoles públiques a escoles concertades. També s’observa que malgrat aquesta 
traspàs encara quedarien 14 alumnes sense plaça assignada. 
 
En el mateix ordre de coses i una vegada s’ha fet l’adjudicació de les places escolars 
ens han arribat queixes, molt ben fonamentades, de famílies que havien escollit com 
a primera opció l’escola Sant Antoni de Pàdua i que es consideren greument 
perjudicades per la supressió unilateral de la tercera aula ofertada de P-3 en aquest 
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escola. Es dona la circumstància que mentre que es van ofertar 75 places a 
l’esmentada escola la demanda ha estat de 80 alumnes i per tant suficient per omplir 
les tres aules.  
 
Vistes les incongruències d’algunes de les dades proporcionades en la Comissió 
Informativa i de les queixes que hem rebut sobre les adjudicacions proposades pels 
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament aquest grup municipal formula 
les següents preguntes per tal que li siguin contestades en el proper Ple Municipal: 
 
1.- Com pensa en govern municipal escolaritzar els 14 alumnes que a hores d’ara, i 
segons les dades proporcionades, no tenen plaça escolar pel curs 2012-2013 a P-3? 
 
2.- Com pensa atendre les demandes, si es produeixen, de noves escolaritzacions 
durant el curs escolar fruit del que s’anomena la matrícula viva i donat que la 
demanda potencial en funció de les dades del padró és de 1.569 nens i nenes 
nascuts l’any 2009? 
 
3.- Per què s’han suprimit dues aules de les escoles públiques quan hi ha hagut una 
demanda superior en 34 alumnes a la definitivament adjudicada? 
 
4.- Com pensa el govern municipal respondre a la queixa de les famílies que s’han 
vist perjudicades per la supressió de la tercera línia de P-3 de l’escola Sant Antoni de 
Pàdua? 
 
5.- S’ha entrevistat el regidor d’Educació o l’alcalde amb aquestes famílies per 
conèixer de primera mà la situació de greuge que s’ha originat? 
 
6.- Pensa el govern municipal atendre la sol·licitud d’aquestes famílies de 
reconsiderar el tancament de la tercera línia de l’escola Sant Antoni de Pàdua o en 
cas contrari atorgar a la segona opció de les famílies el tractament de primera opció?” 
 
 
 

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

respecte a la primera pregunta, que finalment no són 14 alumnes, sinó que en són 11 

que no tenen plaça escolar a P3 per al curs 2012-2013. Aquest nens tenen 

necessitats educatives i alguns d’ells han fet la sol·licitud fora de termini. Un cop 

acabat el període de matrícula, la Comissió de Garanties d’Admissió es reunirà per 

assignar plaça escolar a aquests nens, en funció de com hagi quedat el mapa de 

places vacants, nombre d’alumnes matriculats de cada centre i distribució d’alumnes 

amb necessitats educatives específiques. Això s’ha fet a cada procés de matriculació.  

Pel que fa a la segona pregunta, la Comissió de Garanties d’Admissió, com el curs 

anterior, és l’encarregada d’atendre les demandes d’escolaritzacions un cop iniciat el 

curs i de distribuir aquests alumnes de la manera més equitativa possible.  
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En referència a la tercera pregunta, la preinscripció real ha estat bastant per sota de 

la previsió per raons diverses, que poden ser la mobilitat o disponibilitat econòmica, 

en el cas de les concertades. La diferència entre oferta i demanada ha estat gran, tot i 

no incrementar les ràtios. Es mantenen 25 per grup i, només 26 a la concertada, amb 

algun ajustament a 27 en els 5 centres concertats en llista d’espera. Serveis 

Territorials necessita ajustar l’oferta segons la demanada i això ha afectat un seguit 

de famílies. Les aules suprimides a les escoles públiques és perquè les escoles en 

qüestió, l’Àngela Bransuela i la Torre Llauder, no tenien prou sol·licituds per poder 

tenir dues aules en aquests nivells. Totes les famílies amb infants ordinaris que 

demanen plaça escolar en centres públics tenen la possibilitat d’anar a un centre 

públic, ja que un cop publicades les llistes definitives d’admesos, han quedat places 

vacants als centres públics Tomàs Vinyes, Peramàs i el Camí del Cros.  

Pel que fa a la quarta pregunta, estem al costat de les famílies. Sabem que això els 

causa un trasbals que és injust. El dilluns passat vam rebre una carta de la mare que 

representa aquest grup de pares afectats. De seguida ens vam posar en contacte 

amb ells i els vam oferir poder-nos trobar el mateix dimarts, però ens han demanat 

que fos demà divendres. Durant aquests dies, els inspectors han estat treballant amb 

aquest conjunt de pares i han anat trobant solucions a alguns casos.  

En referència a la cinquena pregunta, com ja he dit, els vam oferir el dimarts i, per 

motius d’agenda, els va millor el divendres.  

Quant a la sisena pregunta, seguirem reclamant la tercera línia de l’escola Sant 

Antoni de Pàdua. De seguida que vam tenir la notícia d’aquesta demanda, vam trucar 

a Serveis Territorials per veure què estava passant. Tenim el compromís de l’Alcalde 

de fer una carta expressant la nostra queixa a Serveis Territorials.  

 

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

seva sorpresa de com està anant aquest tema. Sembla que l’Ajuntament hagi abdicat 

de la seva capacitat per gestionar el mapa escolar perquè, al final, tot és el que 

decideixen a Serveis Territorials, etc. Em sembla que les coses no havien anat mai 

d’aquesta manera. Sempre es planificava i s’acordaven les coses d’una altra forma. 

Vostè diu que els 11 nens es col·locaran, per tant, això suposarà una ampliació de 

ràtio que, com que ja s’ha ampliat a les escoles concertades, es farà a l’escola 



 137

pública. Vostè diu que la matrícula viva que es vagi produint ja s’anirà col·locant i, per 

tant, es col·locaran on quedin places. No entenc aquesta manera de planificar. 

Celebro que estiguin al costat de les famílies però crec que s’hi hauria d’haver estat 

abans. Això s’hauria d’haver fet abans de la publicació de les llistes, perquè ara, si 

s’han de començar a moure les llistes, l’enrenou pot ser terrible. Suposo que abans 

que fossin publicades les llistes, vostès en devien tenir coneixement. Jo em queixo 

de per què no s’ha previst això amb temps suficient. No entenc per què es passen 

nens de l’escola pública a l’escola concertada i que es faci l’ampliació de ràtio només 

a les escoles concertades i que tota la matrícula viva que s’hagi de produir vagin tots 

a l’escola pública. Estarem atents de com evoluciona tot això.  

Penso, per altra banda, que cal atendre urgentment les demandes d’aquestes 

famílies dels Salesians que van optar a aquesta escola quan hi havia places 

suficients. El que se’ls ha fet és canviar les regles del joc un cop s’ha acabat el partit, 

dubtant, a més a més, de la legalitat d’aquesta mesura. 

 

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

al darrere d’aquestes famílies. Recordo que hem quedat per demà divendres a les 16 

hores. Ens sap greu la situació, intentarem ajudar-los i forçar els Serveis Territorials 

tant com puguem.   

 
 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que té raó el Sr. Baron quan parla 

de canviar les regles de joc. Si haguéssim pogut actuar en el moment adequat 

hagués anat millor.  

 

 

44  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE LES RETALLADES DELS SERVEIS 

DIRECTES A LES PERSONES QUE BUSQUEN FEINA. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que aquesta pregunta li sigui 

contestada per escrit. 

 

 

45  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA  SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL DIRECTOR 

D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES DE L’EMPRESA PÚBLICA 

AIGÜES DE MATARÓ. 

 

Aquesta pregunta  ha estat avançada i ha estat tractada abans del punt núm. 36 de 

l’ordre del dia. 

 

 

46 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA EN RELACIÓ AL COMPROMÍS PÚBLICAMENT 

ESTABLERT PEL GOVERN MUNICIPAL DE MANTENIR 

L’ACTUAL MODEL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I AL 

PROCÉS INICIAT EN EL SÍ DEL CONSELL PLENARI DE L’IME 

PER ARRIBAR A UN CONSENS EN ELS PLECS DE 

CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR L’EXTERNALITZACIÓ 

D’AQUEST SERVEI. 

 

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 35 de l’ordre del 

dia. 
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47  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL FET QUE 

EL CONCURS PÚBLIC PER ADJUDICAR LA GESTIÓ DELS 

ESPAIS JOVES AFAVOREIX LES GRANS EMPRESES I 

PERJUDICA LES ENTITATS DE LA CIUTAT. 

 

Aquesta pregunta  ha estat avançada i ha estat tractada abans del punt núm. 36 de 

l’ordre del dia. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de dues de la matinada, el 

Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  

 


