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ACTA NÚM. 18/2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2012. 
================================================================= 

 

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

novembre 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) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm.3 de l’ordre del dia 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm.3 de l’ordre del dia 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

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

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 
6627/2012 de 31 d'octubre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 de novembre 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 dimecres 7 de novembre de 2012, 
a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per 
deliberar els assumptes consignats en el següent 

 
 
                                                     ORDRE DEL DIA 
 
 
1   Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessions: ordinària de 6-9-2012 i  

extraordinària de 29-10-2012.   
  
2    DESPATX  OFICIAL 
 
   DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
3   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC i d’ICV-

EUiA en relació al material escolar. 
  
4   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i de la 

CUP en suport a la vaga general del 14 de novembre de 2012. 
 
5   Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per l’adhesió de 

l’ajuntament de Mataró al document de la coordinadora de Colles Castelleres 
“Els Valors socials del fet casteller”.  

 
6   Declaració Institucional que presenten els grups municipals de CIU, PSC, PPC, 

ICV-EUiA i CUP en motiu del Dia Internacional contra la violència vers les 
dones. 
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   DICTAMENS 
   Alcaldia 
 
7   Canvi representant de l’ajuntament de Mataró en la Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat. 
 
   CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
   Direcció de Serveis Econòmics 
  
8   Sol•licitud al Departament d’Ensenyament d’autorització prèvia per desafectar 

dues vivendes de l’edifici del c. Madoz, 28-30, de Mataró (2n C i 3r D, escala 
B). 

 
9   Recuperació de la possessió de l’habitatge municipal situat a l’avinguda 

Amèrica, 146, 2n 4a, de Mataró 
 
10   Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra 

la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la 
Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 
11   Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el 
Ministeri al juny del 2012 

 
12   Modificació del diferencial del tipus d’interès  autoritzat pel PLE de 

l’Ajuntament  a PUMSA en l’operació de préstec d’import de 10.350.000,00 € 
amb l’entitat financera  BANKIA. 

 
   Servei de Compres i Contractacions 
 
13   Modificació de la concessió administrativa de l’explotació del servei públic de 

la zona esportiva municipal de “El Sorrall” en el sentit de construir 6 pistes del 
pàdel.  

 
14   Resolució de la concessió per a la construcció i explotació del quiosc B 

(premsa, llaminadures i gelats) al parc Central de Mataró, formalitzada amb la 
Fundació Privada GIMM. 

 
   Direcció de Recursos Humans 
   Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica 
 
15   Acord de la nova modalitat de cobertura econòmica en els supòsits 

d'incapacitat temporal, en aplicació del R.D-Llei 20/2012, de 13 de juliol 
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   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
   Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
16   Aprovació inicial de la segona modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Municipal, àmbit “Iveco-Renfe-Farinera-Veinat de Valldeix. 
 
 
   CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
   Institut Municipal d’Educació 
 
17   Aprovació de l’Acord temporal per al personal de l’IME d’aplicació del 

complement econòmic en supòsits de baixa per incapacitat temporal per raó del 
RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i el foment de la competitivitat. 

 
 
   PROPOSTA D’URGÈNCIA 
 
   Alcaldia 
 
18   Interposició de l’exercici d’accions per a la defensa de drets i béns municipals 

que han estat inclosos en la licitació iniciada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat per a la “Gestió de la Xarxa de l’abastament 
d’aigua en alta Ter-Llobregat”. 

 
 
   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
19   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa  per tal que els treballadors 
públics i els càrrecs electes de l’ajuntament de Mataró cobrin la part 
proporcional de la paga extraordinària de desembre corresponent al període 
entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012. 

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

Catalunya  per què s’estudiï la condonació del deute dels mataronins i 
mataronines amb l’ajuntament quan es trobin en situació d’emergència 
econòmica. 

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

Catalunya de millora dels equipaments de la Policia Local de Mataró. 
 
 
   PRECS I PREGUNTES 
 
22   Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa per vetllar pel manteniment de la Riera de Sant 
Simó. 
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23   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

determinades pràctiques que suposen un retard i una despesa pels serveis 
sanitaris de la ciutat. 

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

referent al servei de neteja dels edificis públics. 
 
25   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista relativa al Consell Assessor 

del Consorci Digital Mataró-Maresme. 
 
26   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya  sobre el 

drenatge i l’estat de les instal•lacions de l’Estadi d’atletisme. 
 
27   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’incompliment del 

regidor d’ensenyament d’elaborar un informe sobre l’efecte de les retallades en 
l’àmbit educatiu de la nostra ciutat. 

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

les disminucions que ha patit el contracte de neteja de la nostra ciutat. 
 
29   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

les denúncies per estrebades a la via pública a Cerdanyola. 
 
30   Prec que presenta el grup municipal Socialista demanant la priorització de la 

seguretat a la nostra ciutat. 
 
31   Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya 

sobre les terrasses interiors dels Bars. 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 6-9-2012 I EXTRAORDINÀRIA DE 

29-10-2012.   
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 

 
2  -  DESPATX  OFICIAL 

 
§ No es registren temes ni informacions idonis pel tractament en el torn de 

despatx oficial. 
 
 
 

En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Francesc Melero, regidor del grup 

municipal Socialista i la Sra. Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya-Verds-EUIA. 

 
 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

3  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I D’ICV-EUIA EN RELACIÓ AL 

MATERIAL ESCOLAR. 
  

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

proposta següent: 

 
“L’Educació és molt més que una política pública encaminada a la capacitació 
personal de les diverses generacions, és també una política que impulsa la igualtat 
d’oportunitats i la competitivitat d’una economia moderna. I, com a síntesi, de tot la 
política educativa es presenta com a imprescindible, no només per a la sortida de la 
crisi, sinó perquè aquesta sortida sigui justa, i, àdhuc, per evitar o pal·liar els efectes 
de les crisi futures. 
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Conscient de tot això, estem assistint amb consternació a les profundes retallades 
pressupostàries que la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
està dirigint sobre l’educació: massificació d’aules, eliminació de programes de reforç, 
supressió de beques, acomiadament de professorat, supressió de serveis de 
transport i menjador escolar, etc... 
 
En el marc de les retallades en matèria educativa són especialment rellevants les 
decisions que afecten el material escolar: supressió de programes de gratuïtat de 
llibres de text, eliminació de programes de beques i ajuts de compra del material 
escolar bàsic, a més d’un espectacular increment de l’IVA del 4%  al 21% a l’inici del 
curs escolar. Decisions, totes elles, que poden arribar a impedir i que, en tot cas 
dificulten, l’accés al material escolar bàsic en l’educació obligatòria a moltíssimes 
famílies que, en l’actual context sòcio.econòmic, estan passant situacions d’extrema 
dificultat. 
 
Aquesta  pujada de 17 punts de l’IVA que afecta al material escolar no només 
converteix a Espanya en un dels països de  la Unió Europa amb l’IVA més alt per 
aquest concepte (les famílies espanyoles pagaran pel material escolar dels seus fills 
el doble de l’IVA que una família italiana, el triple que una família alemanya o quatre 
vegades més que una família francesa,  pel mateix concepte) sinó que demostra que, 
per al Govern, el material escolar no és un bé de primera necessitat per a les 
famílies, sinó, ben  al contrari, un luxe. 
 
 Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels  següents 
acords: 
 

1. Instar al Govern d’Espanya a anul·lar les pujades del tipus impositiu de l’IVA 
previstes en el Real Decreto-ley 20/2012, referides al material escolar. 

 
2. Instar al Govern de la Generalitat a incloure, en els propers pressupostos, una 

partida pressupostària destinada a la creació d’un programa d’ajuts al material 
escolar destinat a les famílies amb rendes baixes i/o a desempleades.” 

 

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

Popular, manifesta que la CUP entén l’educació com un factor estratègic molt 

important. No ens podem limitar únicament al tema concret de l’IVA, el qual suposarà 

un sobreesforç per a les famílies que veuen com les seves despeses augmenten, ja 

sigui per l’IVA o per les taxes d’ensenyament, etc. El que jo posaria en qüestió és 

l’actual model fiscal, que és del tot injust. Suposa un atac directe a la classe 

treballadora el fet que el model fiscal que tenim avui en dia gravi especialment les 

rendes del treball, així com el consum dels nostres ciutadans via el tipus impositiu de 

l’IVA. Per altra banda, les rendes del capital, aquelles que generalment han causat 

aquesta situació de crisi que patim tots, no només no es graven, sinó que s’estan 
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disminuint. Per tant, insisteixo que és un problema de model fiscal de país i cal 

abordar-lo, com a tal, de forma genèrica.  

Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució i creiem que cal anar molt 

més enllà. Cal replantejar quin model de fiscalitat volem i cal deixar de penalitzar la 

gent que bonament fa el que pot per arribar a final de mes i començar a exigir a 

aquells que controlen els euros que comencin a pagar la factura d’aquesta crisi. 

  

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

anuncia el seu suport a aquesta proposta de resolució.  

Li donarem suport encara que veiem que és un proposta plena de demagògia. Totes 

les mesures i totes les polítiques que estan portant a terme els governs de la 

Generalitat i de l’Estat són precisament per una herència que han deixat altres 

formacions polítiques com el Partit Socialista. Polítiques i mesures que des del nostre 

grup no compartim i creiem que l’únic que provocaran és que el nostre país s’enfonsi 

més en una crisi infinita. No obstant això, nosaltres hi votarem a favor. Volem deixar 

palès, però, que ens sorprèn que siguin vostès els que presentin una proposta així. Si 

aquesta proposta la presentés la CUP o PxC no tindria aquest tipus de reacció.  

 
 

 

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

Catalunya, diu que podria entrar a parlar de l’herència rebuda i de la necessitat 

d’implantar mesures d’emergència, però que això ja s’ha explicat moltes vegades.  

A ningú no li agrada incrementar l’IVA d’això ni d’altres productes. La intenció del 

govern de l’Estat no és donar un argument als adversaris polítics perquè el critiquin, 

tampoc és la de perjudicar la gent, per tant, aquestes mesures s’han de prendre molt 

a disgust de qui les pren. No vull deixar passar el to demagògic d’algunes 

intervencions, en concret la del Sr. Safont-Tria. Podem fer com a França, on el Sr. 

Hollande diu que incrementarà la pressió fiscal a les rendes més altes, però aquestes 

són les rendes que ho tenen més fàcil per poder amagar-se i poder marxar del país. 

Podem fer tota la demagògia que vulguem, però al final això és una realitat. Jo em 

quedo amb aquesta gent perquè, malgrat puguin defraudar, són els que creen 
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riquesa. El seu model és que l’Estat és qui crea la riquesa i jo crec que són les 

persones les que creen la riquesa.  

Nosaltres donarem suport a un govern que entén que no pren aquestes mesures 

perquè vol, ni per perjudicar la gent, ni perquè la situació sigui la millor possible.  

 
 

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

que el posicionament del seu grup municipal serà a favor dels dos punts de la 

proposta de resolució. Ara bé, el redactat no el compartim. El segon paràgraf no el 

recolzem. Evidentment que no ens agraden les mesures que s’estan prenent, però 

aquestes vénen donades perquè l’actual govern de la Generalitat es va trobar amb 

una situació financera heretada molt i molt complicada.  

Cal recordar els incompliments del govern espanyol. Segurament no ens veuríem en 

aquesta situació i tindríem molts més recursos si els governs espanyols no haguessin 

incomplert compromisos que tenien respecte a la despesa de Catalunya. Recordem 

que el govern espanyol ha passat d’aportar 21 milions d’euros a les escoles bressol 

catalanes el 2009-2010 a suprimir totalment aquestes aportacions al 2011-2012 i 

també per al 2012-2013. A això li hem de sumar l’eliminació, per part del govern 

anterior, el PSOE, de la partida de 56 milions d’euros que permetia la gratuïtat de 

l’etapa escolar compresa entre els 3 i 6 anys, la supressió del fons d’acollida i 

integració de la immigració, de 15 milions d’euros, i la reducció aquest any 2012, per 

part de l’actual govern espanyol, d’un 56% de les transferències per a polítiques 

actives d’ocupació a Catalunya, amb un impacte molt gran en els centres especials 

de treball, que donen feina a persones amb alguna discapacitat. Igualment el govern 

central va anunciar que no faria efectiu el pagament dels famosos 759 milions 

d’euros, corresponents a la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. Com a regidor d’Ensenyament ho passem molt malament perquè hem de 

donar resposta a molts serveis amb uns recursos molt minsos.  

Ara bé, ens posem al cantó del que ens demana la proposta de resolució, creiem que 

podríem demanar que aquesta pujada de l’IVA s’anul·lés i mirar que hi hagi ajuts per 

material escolar destinat a famílies que ho necessitin.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 5,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya.  

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
4  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS D’ICV-EUIA I DE LA CUP EN SUPORT A LA VAGA 

GENERAL DEL 14 DE NOVEMBRE DE 2012. 
 

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

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

 
“Atès que el Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats (CES) 
celebrat el passat 17 d’octubre de 2012 convoca una jornada d’acció i solidaritat el 
proper 14 de novembre de 2012, incloent-hi vagues, manifestacions i altres accions 
per tal de mobilitzar el moviment sindical europeu que a Catalunya i a l’Estat 
Espanyol tindran forma de Vaga General què ja ha estat convocada per CCOO i 
UGT, entre d’altres organitzacions sindicals i socials. 
 
Atès que la jornada de lluita i mobilització convocada per la CES és per mostrar el 
rebuig de la ciutadania europea a la imposició de les polítiques d’austeritat, i els 
municipis de Catalunya són també víctimes d’aquestes polítiques d’austeritat, que els 
obliguen a retallar serveis a la ciutadania, a no poder pagar els seus proveïdors i a no 
poder realitzar amb correcció el manteniment dels seus equipaments. 
 
Atès que l’austeritat fiscal té un efecte més evident del que originalment van preveure 
les institucions, inclosa la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional (FMI); 
ara és el propi FMI qui admet que han errat greument el càlcul de l’impacte de les 
mesures d’austeritat sobre el creixement. 
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Atès que les polítiques d’austeritat imposades han provocat la destrucció de 
centenars de milers de llocs de treball i això ha portat a la pobresa a 2,2 milions de 
catalanes i catalans segons l’enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 
de Catalunya 2011 (ECVHP 2011) publicada recentment. 
 
Atès que les polítiques d’austeritat impedeixen als ajuntaments realitzar polítiques 
actives de reducció de la pobresa, molt especialment pel que fa a la població infantil i 
al jovent. Els ajuntaments han estat sempre dics de contenció a la crisi i els qui han 
donat respostes des de la proximitat a les necessitats de la ciutadania, més enllà de 
les competències atorgades. Entenem que les polítiques que comporten reducció de 
pobresa han de ser una de les prioritats dels ajuntaments, avui dia. 
 
Atès que la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat presentats pel govern 
central suposen seguir pel camí equivocat de l’austeritat, provocant més patiment a la 
ciutadania, més destrucció de llocs de treball i l’asfixia financera de la Generalitat de 
Catalunya i dels municipis catalans.  
 
Els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP a l’Ajuntament de Mataró proposen 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. El Ple de l’Ajuntament de Mataró expressa el seu suport i solidaritat a les 
reivindicacions de la Confederació Europea de Sindicats (CES) plasmades en 
la jornada de mobilització del proper 14 de novembre. 

 
2. El ple expressa el seu suport i solidaritat amb les reivindicacions de les 

organitzacions convocants i a la Vaga General pel proper 14 de novembre. 
 

3. L’Ajuntament de Mataró organitzarà els seus serveis per tal de facilitar al 
màxim el dret a vaga del seu personal que lliurement el vulgui exercir. 

 
4. Comunicar aquests acords a les organitzacions que convoquen la Vaga 

General i a la representació sindical dels treballadors i treballadores d’aquest 
Ajuntament, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat 
Espanyol. “ 

 
 
 
 

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

expressa que, encara que el seu grup municipal no comparteix plenament la 

proposta, el seu vot serà d’abstenció. Ens hi abstindrem perquè estem d’acord amb la 

crítica, estem d’acord amb el motiu de la vaga, que és la crítica a les polítiques 

d’austeritat portades a terme per la majoria de governs de la Unió Europea. Creiem 

que fan falta altres tipus de polítiques econòmiques basades en l’estímul i en el 

creixement i no basades en l’asfíxia que estan patint les classes treballadores i les 

classes mitjanes amb més impostos, menys serveis i pitjor qualitat de vida.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, no està gens d’acord amb la part expositiva.  

Em sembla una desvergonya política el fet de parlar de no poder pagar els seus 

proveïdors, oblidant quina és la situació que han deixat governs com el d’Iniciativa a 

Catalunya i a molts ajuntaments catalans. Com també parlar de polítiques d’austeritat 

imposades que han provocat la pèrdua de centenars de milers de llocs de treball, 

quan polítiques contràries a aquesta, i que defensava Iniciativa, han provocat la 

pèrdua de milions de llocs de treball. Ens sembla d’un desvergonyiment polític 

important l’exposat, quan ens consta que com a mínim mitja dotzena d’organitzacions 

sindicals han convocat aquesta vaga i només se cita aquelles dues que sovint són 

corretja política i són corretja sindical d’algunes organitzacions polítiques. Tampoc no 

ens sembla bé parlar d’asfíxia financera dels municipis catalans, quan es parla dels 

pressupostos de l’Estat. És que els pressupostos de l’Estat no afecten la resta dels 

municipis? El que passa és que estem gairebé en campanya electoral a Catalunya. 

Ens sembla d’un desvergonyiment polític important parlar de dret, quan parlem de 

l’acord 3, perquè l’Ajuntament de Mataró també tindrà l’obligació de garantir que no 

passin coses com les que van passar a l’última vaga general a la seu del PP de 

Mataró, en què van destrossar bona part de la façana. Entenem que els mataronins 

que vulguin treballar aquell dia també en tenen dret. Si no fos plausible aquest 

desvergonyiment polític, també s’hauria de demanar que aquells que vulguin treballar 

puguin fer-ho per no generar més de 50 milions d’euros més de pèrdues en aquesta 

jornada en un entorn de crisi com aquest. Ens agradaria que aquest acord figurés en 

aquesta proposta de resolució. És per això que nosaltres hi votarem contràriament.  

 
 

El senyor Miquel Rey, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, no 

comparteix que la solució als problemes sigui fer vaga. Sí que entenem, però, els 

motius dels convocants perquè no són un exemple de credibilitat les polítiques 

econòmiques del govern espanyol dels últims anys, d’aquest govern i d’alguns 

anteriors. Entenem que, primer, un ple municipal no és un lloc on donar suport a 

aquest tipus d’actes i, segon, si parlem de política econòmica, tampoc podem dir que 

les polítiques de creixement són totes bones ni les polítiques d’austeritat són totes 
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dolentes. Això no és veritat. Sí que hi ha polítiques de creixement bones, perquè a 

Dinamarca no saben què és la crisi, i també hi ha polítiques d’austeritat bones com 

per exemple a Bèlgica, que tampoc tenen crisi. Estan molt millor que estaven fa 

quatre anys creixent el 4,5%. Respecte al punt 3, només faltaria que no garantíssim 

drets fonamentals dels ciutadans. Per tant, el nostre vot serà negatiu en aquest cas. 

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

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

Vots en contra: 13,  corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).  

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.    

 
 

 

5  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS 

GRUPS MUNICIPALS PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ AL DOCUMENT DE LA COORDINADORA DE COLLES 

CASTELLERES “ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLER”.  
 

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

proposta següent: 

 

“Vist el document de la Coordinadora de colles castelleres de Catalunya sobre els 
valors socials del món casteller. 
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Vistos els valors que allí fomenten, i que són els volguts per a la nostra societat, com 
el treball col·lectiu i la cooperació, el respecte mutu, la cohesió i integració social, la 
solidaritat, el compromís i l’esperit de superació entre d’altres. 

Considerant el recent reconeixement dels castells com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. 

Considerant, doncs, la necessitat de garantir la continuïtat d’una activitat cultural i de  
lleure no consumista com l’activitat castellera que, a més de potenciar el nostre 
patrimoni i cultura mundialment, ens aporta uns valors que són ben volguts per a la 
ciutadania catalana.  

Vist el compromís de treball que exposen les colles castelleres i la necessitat de 
garantir-lo a través d’un recolzament i compromís institucional. 

En conseqüència, tots els grups municipals sotasignants proposen al ple l’adopció del 
següent  acord: 

1. L’adhesió al document de la Coordinadora de colles castelleres de Catalunya 
sobre els valors socials del món casteller.” 

 
 

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

President dels Capgrossos de Mataró, qui defineix els castells com aquella activitat 

en què centenars de persones, sense importar gènere, religió, condició social, estudis 

ni creences polítiques, s’ajunten amb un sol objectiu: contribuir amb el seu esforç al 

fet que un nen toqui el cel durant un segon, sense protagonismes ni cap altra voluntat 

que la de pertànyer a un col·lectiu amb el que ens sentim fortament identificats. 

També expressa els valors que transmeten els castells, com el treball en equip, les 

relacions interpersonals, la tolerància i el respecte, la confiança vers els companys i 

la importància de l’esforç i l’esperit de superació. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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6 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, PPC, ICV-EUIA I CUP 

EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLÈNCIA VERS LES DONES. 
 

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

la següent Declaració Institucional: 

 

“El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència vers les 
dones. Aquesta violència segueix sent una vulneració dels drets de les dones, dels 
drets humans, i per tant, més enllà de la injustícia i la crueltat, un impediment per 
assolir la convivència i el dret d’exercir la ciutadania.  

En l’imaginari col·lectiu encara romanen models i estereotips que reforcen aquesta 
violència, alhora que silencien les dones i en limiten els sabers, les capacitat i el 
talent. És per això que ara, amb un marc legal que ens empara, cal esmerçar els 
recursos necessaris per des de l’educació, la informació i la sensibilització trencar i 
descompondre aquests models, sense oblidar l’atenció, assistència, recuperació i 
acompanyament a les dones que han patit i pateixen aquesta violència, així com a les 
seves filles i fills.  

La violència contra les dones és estesa arreu del món, violacions en estats en guerra, 
lapidacions per suposats adulteris, el tràfic de dones i nenes amb fins sexuals, 
matrimonis forçats, són només algunes d’aquestes manifestacions. Alhora, la 
violència contra les dones esdevé violènciES quan veiem les múltiples situacions 
quotidianes que aquesta es manifesta: físicament, psicològicament, sexualment i 
econòmicament i en els diversos àmbits que es fa palesa: parella, família, laboral i 
social i comunitari.  

La situació de vulnerabilitat que pateixen les dones en aquests casos fa necessari 
que els poders públics intervinguem i establim procediments homogenis d’actuació de 
forma que es garanteixi  la seva protecció integral  L’abordatge integral de les 
violències amb la implicació de tota la ciutadania en la lluita en contra seran elements 
imprescindibles per assolir una societat més justa i igualitària 

Dia rere dia el nombre de dones mortes continua augmentant i no podem ni volem 
romandre impassibles davant aquests fets. 

L’Ajuntament de Mataró ha fet una aposta ferma per treballar, juntament amb la resta 
d’agents implicats, en l’eradicació d’aquest greu problema i en aquest sentit ha 
abocat, i ho continua fent, recursos i esforços . 

Per assolir els objectius fixats hem de sumar esforços ja que la violència masclista és 
un problema a nivell social que ens concerneix a totes i a tots, per tant és necessari 
que la societat faci seva la responsabilitat de sensibilitzar i participar en l’eradicació 
d’aquesta xacra. 

Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen al ple l’adopció dels següents, 
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ACORDS: 

PRIMER.-  L’Ajuntament de Mataró  vol expressar el seu total i  absolut rebuig contra 
totes les formes de violència exercida contra les dones i manifestar el seu condol per 
la mort de  totes les dones que han estat víctimes  de violència al llarg de l’any 2012. 

SEGON.- Traslladar a la ciutadania el  compromís d’aquest Ajuntament de continuar 
treballant conjuntament amb tots els agents implicats en el tema,  a fi i efecte de  
millorar la coordinació en la prevenció, l’atenció i la intervenció en les situacions de 
violència masclista per tal d’eradicar-la.  

És per aquest motiu, que adoptem el compromís següent: 

Tal i com es va acordar al Ple del mes de novembre del 2010, continuar 
expressant públicament el rebuig contra les morts de dones víctimes de 
violència masclista al nostre municipi o a Catalunya, realitzant un minut de 
silenci a l´inici del ple municipal immediat a la successió del fet. 

TERCER.- Continuar esmerçant tots els recursos necessaris per l’eradicació 
d’aquesta xacra des de la sensibilització a l’atenció i la recuperació integral de les 
dones  víctimes de violència sense oblidar la protecció i la seguretat dels seus fills i 
filles. 

QUART.- Instar a la Conselleria d’Educació, la implantació de programes de 
prevenció a les escoles promovent una veritable coeducació als centres educatius i  
potenciant la sensibilització a través de campanyes adreçades a la població en 
general i a la joventut i la infància en particular.  

CINQUÈ.- Treballar amb tots els agents implicats en la implementació del Protocol  
per a l’abordatge integral de la violència masclista , per garantir  la detecció, 
prevenció, assistència, protecció i reparació integral de les dones que es trobin o 
puguin trobar-se en aquesta situació.  

SISÈ.- Instar a les diferents institucions a tractar les violències vers les dones en les 
seves deferents situacions de manera específica atès que la naturalesa de la 
violència masclista és totalment diferent a la d’altres tipus de violència 

SETÈ.- Instar a les diferents forces  polítiques  que donin un caràcter prevalent a 
aquest tema per sobre dels interessos polítics i electorals. 

VUITÈ.- Adherir-nos al manifest institucional consensuat que,  amb motiu del dia 
Internacional per la eliminació de la violència envers les dones, elaboren 
conjuntament la Generalitat de Catalunya, les diputacions catalanes, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis . 

NOVÈ.- Donar trasllat del present acord als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, del Congrés de diputats, a l’Institut Català de les  Dones, a les 
associacions municipalistes, i a les entitats locals i  comarcals de dones. “ 

 
 
 

MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A  L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
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Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per fer 
públic, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista, i per manifestar fermament i 
amb claredat la voluntat i la intenció de seguir treballant fins eradicar-la. Volem condemnar 
enèrgicament l’assassinat de dones per actituds masclistes, tant a Catalunya com arreu del 
món, i mostrar la nostra repulsa davant totes les manifestacions de violència, física, 
psicològica, econòmica, social o estructural, que impedeixen a les dones poder tenir garantits 
els seus drets com a ciutadanes.  
 
La nostra crida, el nostre refús i el nostre condol volen anar més enllà de les víctimes mortals, 
sens dubte la cara més crua i devastadora de la violència masclista, i apel·lar totes aquelles 
manifestacions i comportaments que atempten contra la integritat física i psicològica de les 
dones, pel simple fet d’haver nascut dones. Vulnerar els drets de les dones, més enllà de la 
injustícia i la crueltat, representa un gran impediment per assolir la democràcia plena, la pau, 
el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania.  
 
Val a dir que la societat catalana ha avançat i ha de continuar fent-ho. Fa anys que vàrem 
començar a caminar amb passes molt fermes a fi d’eradicar la violència envers les dones, i 
des d’aleshores, que no ens hem aturat. La nostra societat ha situat la violència masclista a 
l’agenda política del país. Cal esmentar que, més enllà de la Llei del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, dels plans i programes específics, dels coneixements i la 
recerca, i dels i les professionals, la societat catalana disposem de voluntat, tenacitat i 
fermesa. La voluntat política del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, 
però també la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i 
associacions de dones, i de totes aquelles persones que individualment treballen de forma 
incansable per assolir aquesta fita.  
 
Podem dir, doncs, que hem pres consciència del significat de la violència masclista i hem 
esmerçat grans esforços per donar-ne compte.  
 
Tot i la feina duta a terme, som conscients que la violència masclista té les arrels, en models i 
estereotips que rauen en l’imaginari col·lectiu. En un sistema de valors i rols de gènere que 
ens fa acceptar com a vàlids uns arquetips i una jerarquia de subordinacions que no només 
no es corresponen a la realitat, sinó que, per una banda, silencien les dones i en limiten els 
sabers, les capacitats i el talent, i per una altra, condicionen i limiten la capacitat de ser homes 
i de viure una masculinitat no violenta, receptiva, activa i de respecte cap a l’altre sexe. És per 
això que es fa necessari seguir treballant i invertint esforços en la prevenció i la sensibilització 
social. La violència, en totes les seves manifestacions, és una conseqüència de les 
desigualtats reals, per tant som conscients que l’única manera d’aconseguir una societat 
sense violència és fer una aposta clara per les polítiques d’igualtat que permetran a dones i 
homes concebre un pacte social i democràtic basat en el respecte, l’equitat i la justícia social. 
Som conscients que aquest pas el podem aconseguir amb l’educació i els coneixements que 
són eines que ens permetran, en un futur, construir relacions sense subordinacions ni 
violència.  
 
A dia d’avui, tenim a l’abast els instruments necessaris i imprescindibles per construir una 
societat més justa i igualitària, lliure de violència. Durant els darrers anys, amb la implicació de 
totes les administracions i els agents socials, hem avançat molt en la coordinació i el treball 
conjunt de totes les institucions i en el desplegament d’una xarxa de recursos i serveis 
especialitzats a tot el territori per tal de posar a l’abast de les dones en situacions de violència 
masclista i els seus fills i filles instruments d’atenció, assistència, protecció i recuperació. Cal 
seguir avançant en aquesta línia i, molt especialment, cal fer un esforç per aproximar aquests 
serveis a les dones i també a la societat en general perquè en facin ús sempre que ho 
consideri escaient. Hem de posar en marxa tots els mecanismes que siguin necessaris per tal 
que tothom sàpiga on pot adreçar-se en cas de detectar una possible situació de violència 
masclista i poder actuar així de manera preventiva, perquè hem constatat que tota la societat, 
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i molt especialment l’entorn més proper a les dones, juga un paper fonamental en la detecció i 
prevenció de possibles episodis de violència; cal que totes i tots ho tinguem present i en 
siguem conscients.  
 
És ben sabut que vivim moments difícils, però és necessari fer palès que les polítiques per a 
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i l’abordatge de la violència masclista són 
innegociables i imprescindibles. Les institucions catalanes tenen per objectiu garantir el 
benestar, la qualitat de vida i el dret a viure lliurement. És per això que, enmig d’uns temps 
convulsos, no ens podem permetre escatimar voluntats i no podem permetre que la violència 
masclista torni a casa, invisible i fonedissa, que es perpetuï en silenci mentre segueix 
atemptant contra el dret a la vida i, en general, contra els drets humans.  
 
És per tot això, que en el marc d’aquesta diada, totes i tots nosaltres volem renovar i refermar 
el nostre compromís. Seguirem treballant per construir una nova cultura on les relacions es 
basin en la igualtat i el respecte, seguirem endavant fins assolir una societat més igualitària, 
formada per dones i homes lliures 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta una proposta alternativa sobre el Dia 

contra la violència vers les dones. 
 

PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP 
MUNICIPAL D’ICV-EUiA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES (25 DE NOVEMBRE) 
 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA NO ESTÀ EN CRISI: Les dones lluitem pels nostres 
drets, lluitem per la nostra llibertat 
 
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, és el dia per 
commemorar i recordar la violència a la que quotidianament estem sotmeses les 
dones en la societat patriarcal en la que vivim. És un dia per fer visible la xacra de la 
violència vers les dones, per condemnar-la en totes i cadascuna de les seves cares i 
expressions i lluitar per eradicar-la. Arreu del país, les veus exclamen per condemnar 
els assassinats, enguany, de 14 dones mortes a Catalunya en mans d’agressors 
masclistes. Però també volem reclamar la responsabilitat institucional dels governs en 
la lluita contra la violència masclista i alertar dels riscos que comporta 
l’abandonament, cada dia més flagrant, de les polítiques d’igualtat i contra la violència 
masclista. 
 
La violència vers les dones és el trist reflex d’una societat desigual i masclista. El 
context actual de crisi econòmica les polítiques neoliberals estan incrementant d’una 
forma alarmant aquestes desigualtats socials, oprimint les classes populars i 
suprimint els principis d’equitat i de justícia social. Avui, les doctrines de dretes estan 
imposant una lògica ultraconservadora que menysprea el valor de l’equitat, i en 
particular de l’equitat de gènere. Pretenen imposar-nos uns valors retrògrades que 
expressen patrons culturals, rols de gènere i models d’organització social basats en 
l’organització patriarcal de la societat. El desmantellament de l’Estat del Benestar és 
el més clar exemple de la voluntat de retornar-nos al passat. Allà on no arriben els 
serveis públics, han d’arribar les dones. 
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Aquesta ofensiva contra l’equitat i la justícia social fa un molt mal favor a la lluita 
contra les desigualtats i contra el masclisme. Les retallades en els serveis públics i 
les reformes impulsades són l’expressió d’una política econòmica errònia. Les 
conseqüències del rumb erràtic dels governs català, espanyol i europeu estan tenint 
un impacte negatiu en el progrés assolit en matèria d’equitat de gènere. Les 
polítiques d’equitat de gènere han desaparegut de moltes institucions públiques. 
Algunes d’elles resisteixen i perseveren, especialment en l’àmbit local; en d’altres, en 
canvi, els recursos que es mantenen han canviat les seves prioritats. Les accions de 
prevenció i d’educació en igualtat han desaparegut en bona part de les agendes 
polítiques. 
 
Un país que no aborda les causes estructurals de la violència masclista i no inverteix 
en la prevenció d’aquesta, serà un país amb més greus retrocessos en drets i 
llibertats.  
L’Organització de les Nacions Unides defineix la violència masclista com a “actes 
vers les dones i nenes que puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, 
sexual o psicològic per a la dona, així com a les amenaces d’aquests actes, la 
coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com 
privada”. 
 
En aquest sentit, posem en valor la importància de treballar des dels àmbits públics i 
alertem que no es treballa en el sentit correcte quan s’apliquen retallades en el 
programa per la Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones (-24.10 %) i en el 
Programa de Prevenció Integral de la Violència de Gènere (-6.85%). I tampoc quan 
es retalla la Llei de la dependència o s’amenaça amb reformar la Llei d’interrupció 
voluntària de l’embaràs, quan s’incompleix amb les Rendes Mínimes d’Inserció o es 
suprimeixen beques menjador o s’impulsen les carmanyoles escolars, entre altres. 
 
Totes les reformes i lleis portades a terme en els últims mesos representen un clar 
retrocés en els drets de les dones, la nostra presència en els espais públics, en 
l’accés i la qualitat al mercat laboral, en la visibilització de les tasques de la llar i de 
cura, en el dret de les dones a decidir lliurement sobre tots i cadascun dels aspectes 
de la seva vida. En definitiva, es tracta de governs que apliquen lleis, reformes i 
retallades sense mesura ni sensibilitat per les conseqüències que aquestes tenen per 
les dones i, per extensió, pel conjunt de la societat. 
 
Des del Grup Municipal d’ICV-EuiA entenem que tots aquells aspectes que ataquen 
les dones i les deixen en una posició desigual, ja sigui en relació amb els drets, les 
oportunitats o els accessos, són reproductors i perpetuadors del masclisme a la 
nostra societat. És per això que es fa imprescindible combatre amb contundència 
totes i cadascuna d’aquestes situacions per una societat més justa i igualitària. 
 
Volem viure lliures de violència masclista. La violència masclista no està en crisi. 
 
Per tot això el Grup Municipal d’ICV-EuiA proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Mataró vol expressar el seu total i absolut rebuig contra 
totes les formes de violència exercida contra les dones i manifestar el seu condol per 
la mort de totes les dones que han estat víctimes de violència al llarg de l’any 2012. 
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SEGON. Traslladar a la ciutadania el compromís de l’Ajuntament de Mataró de 
continuar treballant conjuntament amb tots els agents implicats en el tema, a fi i 
efecte de millorar la coordinació en la prevenció, l’atenció i la intervenció en les 
situacions de violència masclista per tal d’eradicar-la. 
 
TERCER. Mantenir el compromís acordat al Ple del mes de novembre del 2010 
d’expressar públicament el rebuig contra les morts de dones víctimes de violència 
masclista a la nostra ciutat i a Catalunya, realitzant un minut de silenci a l‘inici del ple 
municipal immediat a la successió del fet. 
 
QUART. Mantenir i augmentant, si cal, els recursos necessaris per l’eradicació 
d’aquesta xacra des de la sensibilització a l’atenció i la recuperació integral de les 
dones víctimes de violència sense oblidar la protecció i la seguretat dels seus fills i 
filles, així com treballar amb tots els agents implicats en la detecció, prevenció, 
assistència, protecció i reparació integral de les dones que es trobin o puguin trobar-
se en aquesta situació. 
 
CINQUÈ. Instar a la Conselleria d’Educació a la implantació de programes de 
prevenció a les escoles promovent una veritable coeducació als centres educatius i 
potenciant la sensibilització a través de campanyes adreçades a la població en 
general i a la joventut i la infància en particular. 
 
SISÈ. Instar al Govern de la Generalitat a la implementació de programes de 
prevenció una prioritat política i a no aplicar-ne retallades pressupostàries en la 
sensibilització i recursos, així com a entendre la violència masclista des la concepció 
específica de les seves causes i que són diferencials a altres tipus de violència per a 
tractar-la i abordar-la des d’un ampli coneixement dels factors que la generen. 
 
SETÈ. Instar a les diferents forces polítiques que donin un caràcter prevalent a 
aquest tema per sobre dels interessos polítics i electorals. 
 
VUITÈ. Adherir-nos al manifest institucional consensuat que, amb motiu del dia 
Internacional per la eliminació de la violència envers les dones, elaboren 
conjuntament la Generalitat de Catalunya, les diputacions catalanes, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. 
 
NOVÈ. Donar trasllat del present acord als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, del Congrés de diputats, a l’Institut Català de les Dones, a les 
associacions municipalistes, i a les entitats locals i comarcals de dones. 

 
 
 
 

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

Popular, anuncia que el seu grup municipal votarà a favor de la proposta que 

presenta conjuntament amb la resta de grups municipals i també a favor de la 

proposta que ha presentat Iniciativa. Hi votarem a favor perquè no ens podem limitar 

a la denúncia. Necessitem urgentment replantejar l’actual model social que tenim, un 
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model patriarcal, en el qual ens hem de replantejar temes com el treball reproductor, 

tant a nivell polític, com personal i familiar. Per desgràcia el treball reproductor no és 

un treball reconegut ni remunerat econòmicament. Fins que, d’una manera clara, els 

homes no assumim aquest paper i tinguem clar que el treball reproductor és també 

un treball que s’ha de reconèixer en tots els sentits, no podrem parlar d’igualtat de 

gènere entre homes i dones. Hem de qüestionar l’actual model patriarcal si volem 

deixar de tenir situacions de violència masclista.  

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

puntualitza que la Sra. Ortiz s’ha descuidat de dir que el seu grup municipal també es 

va sumar a la proposta conjunta el dilluns. Nosaltres donarem suport a la proposta a 

la que ens hem sumat i a l’altra, no.  

 
 

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

Catalunya, creu que és poc coherent donar suport a una proposta i presentar-ne una 

d’alternativa. Nosaltres votarem favorablement a la proposta que ha presentat la Sra. 

Ortiz. Pel que fa a la proposta d’Iniciativa, aquesta parla de polítiques neoliberals i 

m’ha recordat les “jineteras cubanes”, que segurament pateixen polítiques neoliberals 

però es veuen obligades a prostituir-se en un país que no fa gala de ser neoliberal, 

sinó tot el contrari, de combatre el neoliberalisme, el conservadurisme i el 

patriarquisme, però l’única opció que dóna a les seves joves és prostituir-se a les 

platges de l’Havana. Així podríem posar un seguit d’exemples de coses de les quals 

vostès aquí no en parlen però que són criticables i que es deixen al marge d’una 

manera intencionada. El problema no és que siguin neoliberals o no, o que siguin 

conservadors o no, perquè podríem parlar de polítics d’un signe i de l’altre. El 

problema és que no he entès res, Sr. Safont-Tria. Després els preguntaré a les 

meves companyes, que totes dues són mares, què és això del treball reproductor i si 

elles se senten treballadores reproductores. El problema és treballar perquè 

situacions inversemblants no continuïn. Vostès estan insistint en posar l’èmfasi en 

allò que ens separa. A nosaltres ens sembla poc coherent aquesta forma d’actuar. 

 
 

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

favorable a la proposta conjunta. Lamentem que un grup municipal es desmarqui 
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presentant una altra proposta, tot i que entenem algunes de les coses que es posen 

en qüestió del perquè de les desigualtats. Crec que no només hem de pal·liar les 

conseqüències, sinó que hem d’anar a les causes. És per això que també votarem 

favorablement a la proposta d’Iniciativa.  

 
 

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

el seu vot negatiu respecte a la proposta presentada per Iniciativa. També afegeix 

PxC a la proposta conjunta. 

 

 

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

Popular, aclareix que el treball reproductor és aquell que té cura dels fills, dels 

ascendents —els pares, les mares—, que té cura del manteniment de la llar, de 

l’alimentació i de tot allò que d’una forma quotidiana necessita qualsevol família. El 

dia que això s’hagi de remunerar econòmicament, el capitalisme s’enfonsa.  

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

grups municipals de CIU, PSC, PPC, ICV-EUIA i CUP. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
El senyor alcalde president, posa a votació la proposta alternativa presentada pel 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.  

 

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

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

DICTAMENS 
 

ALCALDIA 
 

 
7 - CANVI REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

EN LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 14 de juliol de 2011 va procedir a la 
designació de la Sra. Berta Azpericueta Sánchez com a representant municipal en la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  
 
Amb data 2 de juliol de 2012 la Sra. Azpericueta comunica la seva renúncia per la 
impossibilitat de complir amb les obligacions que comporta aquesta representació 
com a membre de l’Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
ÜNIC.-  Designar com a representant de l’Ajuntament de Mataró en la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a la Sra. Montserrat Rodriguez i Sanchez, 
Regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat de 
l’ajuntament de Mataró.” 
 
 
La senyora Berta Isabel Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, manifesta la seva tristesa perquè és un honor ser regidor, encara que la 

decisió hagi estat d’ella mateixa. Em segueix sobrant il·lusió i ganes de treballar però 

he tingut dificultats, en alguna ocasió, per trobar temps. La Sra. Rodríguez, regidora 
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titular de Medi Ambient va manifestar la seva tranquil·litat que el medi ambient a 

l’Ajuntament de Mataró està en bones mans. Això és cert, perquè l’equip de tècnics 

de medi ambient estan molt preparats i tenen molta experiència. Vull aprofitar per 

donar les gràcies al Sr. Ricard Baró per la seva hospitalitat. I a qui em substitueix li 

demano que no descuidi el medi ambient i que si alguna vegada necessita comentar 

alguna cosa em trobarà sempre. Moltes gràcies al Sr. Alcalde per haver confiat en mi.  

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

plegui la Sra. Azpericueta perquè ha demostrat durant aquest any la seva preparació, 

la seva il·lusió i la seva dedicació en aquest tema tan important. També li agraeixo el 

reconeixement de la feina feta, que no és un feina dels darrers anys sinó que ve de 

bastant més enllà. Podríem nomenar el Sr. Jeroni Escoda, que va ser el regidor 

responsable de la redacció de l’Agenda 21. Vam ser de les primeres ciutats que vam 

tenir agenda 21, a finals dels anys 90. O la pròpia Montserrat López, que va ser la 

regidora que després la va posar en marxa, o la Sra. Quiteria Guirao, que ha tingut 

aquesta responsabilitat els darrers 8 anys. Per tant, s’ha fet un gran treball amb el 

suport d’uns grans tècnics. D’altra banda, el que li demanaríem a la Sra. Rodríguez 

és que ens expliqui quin és el discurs mediambiental d’aquest govern. No sabem 

quins són els objectius mediambientals d’aquest govern municipal i voldríem saber-

los per segurament poder-los compartir. Les polítiques mediambientals han de ser 

importants malgrat la crisi perquè ajuden a la millora de la qualitat de vida dels 

ciutadans. A més les polítiques mediambientals poden ser una bona font d’ingressos i 

un motor econòmic nou per a la ciutat, el que s’anomena l’economia verda.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

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

 

8  - SOL•LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

D’AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER DESAFECTAR DUES 
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VIVENDES DE L’EDIFICI DEL C. MADOZ, 28-30, DE MATARÓ 

(2N C I 3R D, ESCALA B). 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Els departaments 2n C i 3r D de l’escala B, de l’edifici situat al carrer Madoz, 28-30, 
de Mataró, consten qualificats com a béns de domini públic afectes al servei públic, 
en el vigent Inventari de Béns municipal.  
 
Aquests departaments formen part d’un edifici de 38 habitatges, amb locals situats en 
els baixos, l’obra de construcció del qual fou recepcionada definitivament el 23 de 
setembre de 1.974. S’han desafectat trenta-tres departaments de l’edifici. 
 
Els habitatges situats al 2n pis, porta C i al 3r pis, porta D, de l’escala B, han deixat 
de complir la seva funció d’habitatge per mestres de primària, ja que les persones 
adjudicatàries dels pisos en van retornar la seva possessió a l’Ajuntament, el 31 de 
juliol de 2012 i el dia 2 d’agost de 2012, respectivament. 
 
Ara procedeix recuperar els habitatges de la seva afectació al servei escolar, per tal 
que es puguin destinar a d’altres usos d’interès municipal. 
 
Resulten d’aplicació l’article 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals a Catalunya, i el Decret 
212/1994, de 26 de juliol, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, que regula el procediment per obtenir autorització prèvia per desafectar 
els habitatges de mestres. 
 
A tenor del disposat a l’informe jurídic unit a l’expedient administratiu i en base a la 
documentació de què es disposa, procedeix fonamentar la sol·licitud d’autorització 
per a la desafectació, en la concurrència de la causa prevista a la lletra g) de l’article 
5 del Decret 212/1994: “Quan l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 
anys d’antiguitat.” 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció, si s’escau, dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Establir com a circumstància per demanar autorització prèvia per 
desafectar els habitatges situats als pisos 2n C i 3r D de l’escala B, de l’edifici del 
carrer Madoz 28-30, de Mataró, destinats a vivendes de mestres, la causa prevista a 
la lletra g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: “quan l’habitatge hagi quedat 
deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat” 
. 
SEGON.- Sol·licitar als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental,  del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’autorització prevista a 
l’article 7 del Decret 212/1994, per als pisos esmentats al punt anterior, en base a la 
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causa de la lletra g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: quan l’habitatge hagi quedat 
deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat. 
 
TERCER.- Autoritzar la Regidora Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana 
d’aquest Ajuntament, per subscriure tots els documents que siguin necessaris per 
obtenir l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
per desafectar els referits pisos.  
 
QUART.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament al 
Maresme-Vallès Oriental, de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

9  - RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ DE L’HABITATGE 

MUNICIPAL SITUAT A L’AVINGUDA AMÈRICA, 146, 2N 4A, DE 

MATARÓ 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Per Decret núm. 2247/2012, de 30 de març, la regidora delegada d’Administració i 
Atenció Ciutadana resolgué iniciar expedient administratiu per recuperar la possessió 
de l’habitatge situat a l’avinguda d’Amèrica, 146, 2n 4a, de Mataró –que havia estat 
ocupat sense consentiment municipal-, contra els ocupants desconeguts, amb 
domicili al referit habitatge, 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 probatori -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. 



 27

 
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 s’adopti, si 
s’escau, la resolució següent: 
 
PRIMER.- Recuperar la possessió de l’habitatge situat a l’avinguda d’Amèrica, 146, 
2n 4a, de Mataró, de propietat municipal i qualificat de bé patrimonial, ocupat sense 
consentiment municipal, i requerir a l’ocupant senyor Mohamed Hukbal i resta 
d’ocupants desconeguts que hi puguin haver a la finca, per tal que cessin en 
l’ocupació de l’esmentada finca. 
 
SEGON.- Ordenar als ocupants 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, situada 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 29 de gener 
de 2013, a les 11 hores AM 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 aixecar l’acta del 
llançament previst per al dia 29 de gener de 2013, a les 11 hores AM, a proposta del 
Secretari de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- Si el dia 29 de gener de 2013, no es recupera la possessió de la finca 
objecte d’aquest acord, demanar autorització judicial per entrar a la finca, per procedir 
al seu desallotjament, amb la finalitat de recuperar la seva possessió. 
 
SISÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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10  - INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 

15/2012, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I 

PER AL COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME 

TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES QUE LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL 

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA. 

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

presenta la següent informació sobre el compliment dels terminis previstos legalment 

per al pagament de les obligacions  de l’Ajuntament de Mataró i els seus Organismes 

Autònoms. 

 
“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 3r 
trimestre 2012. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de 
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en el Tauler d’edictes i en la 
web municipal, la informació agregada de les factures i altres documents justificatius 
de prestacions realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el 
contingut següent: 
 

 
 
 

 
 

1. Pagaments realitzats en el trimestre: 



 29

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 102,66 73,87 177 1.565.439,90 911 4.423.051,37
I. d'Esports 106,61 68,11 3 2.706,26 324 141.114,68
I. Municpal d'Acció Cultural 98,66 63,85 46 31.202,25 798 528.620,88
I. Municipal de Promoció Econòmica 111,74 71,41 0 0,00 366 349.991,07
I. Municipal d'Educació 72,48 36,57 82 44.401,04 609 502.118,33
TOTAL 101,78 69,55 308 1.643.749,45 3.008 5.944.896,33

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 101,78 dies, excedint-se en 61,78 dies del període fixat per la Llei. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 3.316 pagaments d’import global 7.588.645,78 
€.  
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i els seus O.A. és de 69,55 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 
3.008 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 5.944.896,33 €.  
 
 

 
 
 

 
Durant el 2n trimestre 2012 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de 
l’Ajuntament ni dels seus OA. 
 
 

 
 
 

 
 

Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del 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 97,05 49,12 110 1.270.744,16 811 5.778.668,74
I. d'Esports 79,94 54,39 68,00 48.155,28 206 168.591,42
I. Municpal d'Acció Cultural 77,36 39,21 47 34.597,43 343 804.330,95
I. Municipal de Promoció Econòmica 92,33 54,85 22 6.903,57 234 164.958,71
I. Municipal d'Educació 48,04 42,93 59 1.125.918,50 129 521.043,58
TOTAL 74,24 47,86 306 2.486.318,94 1.723 7.437.593,40

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 74,24 dies. Aquest càlcul s’ha 
obtingut a partir de 2.029 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 
9.923.912,34 €.  
 
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 47,86 dies. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 1.723 operacions pendents de pagaments fora 
del període legal d’import acumulat 7.437.593,40 €.  
 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 
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(PMOPR) Número Import total
Ajuntament de Mataró 136,29 16 34.659,26
I. d'Esports 0 0 0,00
I. Municipal d'Acció Cultural 0 0 0,00
I. Municipal de Promoció Econòmica 0 0 0,00
I. Municipal d'Educació 0 0 0,00
TOTAL 136,29 16 34.659,26

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 és de 136,29 dies. Aquest càlcul 
s’ha obtingut a partir de 16 operacions pendents de reconeixement de l’obligació 
d’import acumulat 34.659,26 €.. 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord 
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
tutela financera dels Ens Locals.  
 
Quart.- Facultar a la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui 
legalment el substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 

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

Popular, expressa que el seu grup municipal no posa en dubte els informes. Segur 

que estan molt ben fets.  

Quan es va plantejar el pla d’ajust i el pla de sanejament, nosaltres ens hi vam 

posicionar en contra. Enteníem que són deutes que d’una manera il·legítima, es 

traspassen a la ciutadania. Creiem que això és injust. No és la ciutadania qui ha de 

pagar una mala gestió i l’esclat de la bombolla immobiliària. Ara veiem com, d’una 

manera difícil, ens haurem d’adaptar a aquest pla de sanejament i complir 

escrupolosament. Ara els ingressos cauen i només som capaços de fer quadrar els 

comptes retallant als de sempre. Aquest any els comptes se salven, per ara, perquè 

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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retallem 2 milions d’euros de la paga de Nadal de tots els treballadors d’aquesta 

casa. És injust que siguin els treballadors de la casa qui paguin un mala política. 

 

 

11  -  COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE 

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI 

ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, 

REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA D’AJUST 

APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012 
 

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

presenta la següent informació sobre el compliment de les obligacions de 

subministrament d’informació referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 

 
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, 
d’1 d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei, es procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre 
estableix que les Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 
135 dels text refós de la LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes 
de cada trimestre, informe respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a 
subministrar correspon a uns formularis que s’adjunten al present. 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a 
l’execució dels plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de 
l’interventor anterior també se’n donarà compte al Ple.  
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny d’enguany un pla d’ajust per dos 
motius: 
 
1. Accedir al mecanisme de pagament a proveïdors contemplat en el RD 4/2012 per 

al pagament de les factures de les societats municipals PUMSA i GINTRA que 
restaven pendents de pagament per import de 5.479.783,04€ 

2. Accedir al pagament dels reintegraments dels saldos deutors resultants en les 
liquidacions definitives de la participació en tributs de l’estat dels anys 2008 i 
2009 en 120 mesos. En aquest cas el pla era requisit perquè els comptes 
municipals incomplien amb el límit d’endeutament i també am el termini de 
pagament a proveïdors que fixa la Llei 3/2004 
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Posteriorment, al més de juliol, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de 
desembre de 2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament 
financer de les societats municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat que amb l’assumpció anterior es deixa de complir. 
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per 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 
sobre el compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera , referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el 
Ministeri en juny de 2012. 
 
Segon.- 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 de l’anterior acord.” 
 
 

 

12  - MODIFICACIÓ DEL DIFERENCIAL DEL TIPUS D’INTERÈS  

AUTORITZAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT  A PUMSA EN 

L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT DE 10.350.000,00 € AMB 

L’ENTITAT FINANCERA  BANKIA. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“L’Excel·lentíssim Ajuntament en Ple de data 10 de juliol de 2012 va adoptar el 
següent acord: 
 
“SEGON.- Autoritzar a PUMSA a concertar una operació de préstec d’import 
10.500.000,00 euros, davant l’entitat financera BANKIA, amb  les següents 
condicions financeres: 
 

Entitat  BANKIA 
Import  10.350.000,00 € 
Tipus interès Euríbor trimestral + 2,50% 
Comissió d’obertura 0,25% 
Termini 15 anys ( 3 de carència + 12 d’amortització) 
Garantia Hipotecària 

..” 
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Recentment PUMSA ha rebut de BANKIA l’acord d’aprovació d’aquesta operació per 
part del seu Consell. En aquest acord es modifica el diferencial del tipus d’interès 
proposat inicialment a al PLE del 2,5%, a un nou diferencial del 2,75%. Per tot això el 
notari demana a PUMSA un nou acord del PLE de l’Ajuntament pel tal de autoritzar la 
modificació en el diferencial del tipus d’interès 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la següent 
resolució: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a PUMSA a concertar l’operació de préstec d’import 
10.500.000,00 euros, davant l’entitat financera BANKIA, amb  les noves condicions 
financeres: 
 

Entitat  BANKIA 
Import  10.350.000,00 € 
Tipus interès Euríbor trimestral + 2,75% 
Comissió d’obertura 0,25% 
Termini 15 anys ( 3 de carència + 12 d’amortització) 
Garantia Hipotecària 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Societat Municipal  PUMSA “ 
 

 

 

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

Popular, anuncia el vot contrari del seu grup municipal. Novament, les entitats 

bancàries no només no volen assumir la seva part de responsabilitat en tot un seguit 

d’operacions urbanístiques que s’ha demostrat que no es poden pagar. Si no es 

poden pagar, ells també han d’assumir que també hi han de perdre. No només no ho 

assumeixen, sinó que ara posen contra l’espasa i la paret l’Ajuntament de Mataró i 

ens diuen que no, que els acords que vam aprovar en aquest Ajuntament amb un 

tipus d’interès determinat ara ells l’augmenten. És indigne i una vergonya que les 

entitats bancàries que han estat les autèntiques culpables de l’actual situació de crisi, 

no tinguin vergonya de continuar exprimint les administracions i els ciutadans.  

 
 
 

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

recorda que el seu grup municipal es va abstenir, en el ple del 10 de juliol del 2012, 
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quan es va portar a autoritzar PUMSA a concertar l’operació. Nosaltres seguirem 

mantenint l’abstenció.  

 

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

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

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.   

 
 
 

Servei de Compres i Contractacions 
 

13  - MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE 

L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA ZONA ESPORTIVA 

MUNICIPAL DE “EL SORRALL” EN EL SENTIT DE CONSTRUIR 

6 PISTES DEL PÀDEL.  
 

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

proposta següent: 

 
“Relació de fets  
 
1. Mitjançant escrit de data 14 de setembre de 2012, Nuscamps, SL, concessionària 
de l’explotació del servei públic de la zona esportiva municipal de “El Sorrall” sol·licita 
autorització per executar dins els espais concessionats un projecte de construcció de 
6 pistes del pàdel, sense que això comporti cap modificació de les condicions 
econòmiques o de durada del contracte. 
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Aquestes pistes es construirien a la part exterior de la instal·lació on actualment hi ha 
la pista poliesportiva que està en desús i en una zona de sorra. 
 
2. Per informe de data 2 d’octubre de 2012, el director de l’Institut d’Esports exposa 
que es considera del tot positiu la construcció d’aquest nou equipament esportiu pels 
següents motius:  
 
- Les pistes de pàdel estan pensades per donar un nou servei als usuaris de 
l’equipament esportiu, però també estarà obert a la resta de la ciutadania. 
 
- El concessionari té la intenció de crear un club esportiu de pàdel, amb tot el que 
això significa per ser un nou esport federat a Mataró. 
 
3. Consta a l’expedient informe de data 13 de setembre de 2012 del Servei 
d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge favorable a la sol·licitud del concessionari, 
atès que l’ús és compatible amb la seva qualificació urbanística d’equipament 
esportiu i que la implantació no altera cap dels paràmetres establerts a l’Estudi de 
detall de l’illa de l’equipament públic de piscines i pistes del Pla parcial de El Sorrall. 
 
4. Consta, igualment, informe de data 17/10/2012 de la cap de la Secció de Patrimoni 
que conclou que la porció de terreny en la qual es sol·licita construir les pistes de 
pàdel està inclosa en la finca de titularitat municipal i en la finca objecte de concessió. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposen els articles 60, 102, 164 i concordants de la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, la clàusula 
37 del plec de clàusules jurídic administratives, econòmiques i d’explotació, 
aprovades per acord del Ple municipal de data 14 de gener de 1999, contemplen la 
possibilitat de modificar la concessió per causes d’interès públic. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidora delegada d’Administració i 
Atenció Ciutadana, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORD: 
 
Acordar la modificació de la concessió administrativa per l’explotació del servei públic 
de la zona esportiva municipal de “El Sorrall”, autoritzant l’adjudicatària per executar 
dins els espais concessionats un projecte de construcció de 6 pistes del pàdel, en el 
termes exposats en la seva sol·licitud de data 14 de setembre de 2012, i sense que 
això comporti cap modificació de les condicions econòmiques o de durada del 
contracte. 
Els costos d’execució dels projecte seran totalment a càrrec de Nuscamps, SL, el 
qual haurà d’obtenir prèviament a l’inici de les obres i l’activitat els permisos i 
llicències necessaris.” 

 
 
El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el vot a favor del 

seu grup municipal. Nosaltres tenim la voluntat política i de gestió esportiva que El 
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Sorrall, que és una institució pública, pugui donar sempre el millor servei esportiu i 

pugui donar les millors ofertes d’activitats esportives de la ciutat.  

 
 

 

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

Popular, recorda que el seu grup municipal sempre ha criticat la concessió 

administrativa d’un servei com el del Sorrall. Sempre hem defensat que hauria de 

tenir una gestió municipal. No obstant això, nosaltres hi votarem a favor. Ens ha 

arribat que hi ha un sector que demana aquestes instal·lacions i nosaltres no volem 

posar pals a les rodes. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

14 - RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ PER A LA 

CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC B (PREMSA, 

LLAMINADURES I GELATS) AL PARC CENTRAL DE MATARÓ, 

FORMALITZADA AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA GIMM. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Relació de fets 
 
1. Per acord del Ple municipal de data 1 de febrer de 2007 s’adjudicà de la concessió 
per a la construcció i explotació del quiosc B al parc Central de Mataró a favor de la 
Fundació Privada Grup d’Invàlids de Mataró i el Maresme (GIMM). 
 
2. El Jutjat Mercantil núm. 6, en el procediment núm. 708/2011 va declarar en 
concurs voluntari a l’Associació Grup Invàlids Mataró i Maresme i Fundació Privada 
GIMM, segons publicació realitzada en el BOE núm. 310 de data 26 de desembre de 
2011. 
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3. En data 9 de juliol de 2012 va comparèixer davant l’Ajuntament la representant de 
la Fundació Privada GIMM la qual va fer lliurament de les claus del quiosc. 
 
4. En data 19 de juliol de 2012 la legal representant de GIMM, juntament amb el seu 
administrador concursal van signar compareixença en la qual es retorna a 
l’Ajuntament de Mataró la possessió del quiosc, deixant-lo lliure i buit, per tal que 
l’Ajuntament dugui a terme els tràmits per la resolució de la concessió, sense que 
tinguin res a reclamar amb motiu de la concessió. 
 
5. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 
Contractacions relatiu a la legalitat d’acordar la resolució del contracte. 
 
Fonaments jurídics 
 
1. L’article 111 del RDLeg 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (norma que regeix el present 
procediment) estableix, entre altres, com a causa de resolució dels contractes  la 
declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
 
2. L’art. 113 del mateix text legal regula els efectes de les resolucions contractuals. 
                                                                                                                                                                                                                                            
3. L’art. 109 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, regula 
el procediment a seguir per a la resolució dels contractes, si bé en el present cas no 
es necessari ni procedent el tràmit d’audiència atès que el concessionari ja ha 
mostrat la seva conformitat a la resolució. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de 
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidora delegada d’Administració i 
Atenció Ciutadana, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Acordar la resolució de la concessió per a la construcció i explotació del 
quiosc B (premsa, llaminadures i gelats) al parc Central de Mataró, formalitzada amb 
la Fundació Privada GIMM, per la seva declaració de concurs, acordada pel Jutjat 
Mercantil núm. 6 de Barcelona en el procediment núm. 708/2011. 
 
SEGON. Procedir a la devolució de la garantia per import de 1.669,27 euros, 
constituïda a favor de l'Ajuntament, per la Fundació Privada GIMM, per no considerar-
se procedent la seva confiscació, en no haver-se causat danys i perjudicis a aquesta 
Corporació.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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Direcció de Recursos Humans 
Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica 

 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 15 i 17 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
15 - ACORD DE LA NOVA MODALITAT DE COBERTURA 

ECONÒMICA EN ELS SUPÒSITS D'INCAPACITAT TEMPORAL, 

EN APLICACIÓ DEL R.D-LLEI 20/2012, DE 13 DE JULIOL 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Vist que el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 14.07.2012), 
estableix límits al règim aplicable als complements retributius en concepte de millora 
de la prestació econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal del 
personal al servei de les Administracions Públiques, i per tant, d’aplicació a l’àmbit 
local. 
 
Vist que la nova regulació estatal afecta els següents articles dels Textos únics del 
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Mataró:  
 

- Del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions 
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró: l’article 35, l’article 25.2 
lletres b), c), g) i o) i el punt 1.6 de l’article 18.  

- Del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions 
de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró: l’article 35 i el punt 1.6 de 
l’article 20.  
 
Així mateix, l’esmentat Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, implica la derogació 
de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, en allò que es refereix al 
complement de la prestació de la incapacitat temporal.  
 
Vist que l’article 9.2 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, estableix la 
possibilitat que cada Administració Pública reguli els complements de les prestacions 
que percebi el seu personal al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal.  
 
Vist que la disposició transitòria quinzena de l’esmentat Reial Decret-llei 20/2012, 
disposa que cada Administració Pública ha de desenvolupar aquests complements 
en el termini de tres mesos des de la publicació d’aquest Reial Decret-llei.  
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Vist que els representants de l’Ajuntament de Mataró i les seccions sindicals s’han 
reunit, en el sí de la Mesa de Negociació Conjunta, els dies 21 i 27 de setembre, 10 i 
15 d’octubre de 2012.  
 
Vist l’acord adoptat entre les parts, signat el dia 15 d’octubre de 2012.  
 
 
En virtut de tot l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA 
al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar nova redacció a l’article 35 del Text únic dels acords municipals 
vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Mataró, que queda establert de la següent manera:  
“Art. 35.- Complement econòmic en supòsits de baixa per incapacitat temporal 
 
 
35.1 La prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal 
d’aquest Ajuntament, es complementarà de la següent manera: 
 
- Contingències comunes (MC / ANL): 
 
- Fins el 3r. dia: 50% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent a la 
suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i 
altres complements. 
- Del 4t. al 20è dia: 75% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent 
a la suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i 
altres complements. 
- Del 21è dia en endavant: 100 % de la retribució bruta durant el període de baixa, 
corresponent a la suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, 
complement específic i altres complements. 
 
- Contingències professionals (AT / MP): Complementada des del dia 0 fins assolir el 
100% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent a la suma del salari 
base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i altres complements. 
 
Quan el comunicat de baixa indiqui que es tracta d’una recaiguda, es tindran en 
compte els dies transcorreguts del període d’incapacitat temporal inicial per tal 
d’abonar el complement de la prestació d’acord amb la taula anterior. 
 
 
35.2 L’Ajuntament de Mataró abonarà el 100% del complement d’IT derivada de 
malaltia comuna o accident no laboral en els casos següents, considerats de caràcter 
excepcional i degudament justificats: 
 
- Hospitalització, que s’haurà de justificar mitjançant justificant del centre 
hospitalari que acrediti l’ingrés. 
- Intervenció quirúrgica (hospitalària o ambulatòria), que s’haurà de justificar 
mitjançant justificant del centre hospitalari que acrediti la intervenció quirúrgica. 
- Malaltia greu, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un 
facultatiu metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a 
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referència l’annex de malalties greus contingut al Reial Decret 1148/2011, de 29 de 
juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de la 
prestació econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o altra malaltia 
greu,  publicat al BOE núm. 182, de 30 de juliol de 2011, i les possibles 
actualitzacions que es puguin produir. 
- Embaràs, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un facultatiu 
metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social. 
- Víctimes de violència de gènere, que s’haurà de justificar mitjançant informe 
dels serveis socials, policials o de salut que acreditin aquesta situació.” 
 
 
SEGON.- Donar nova redacció a l’article 35 del Text únic dels acords municipals 
vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Mataró, que queda establert de la següent manera: 
 
“Art. 35.- Complement econòmic en supòsits de baixa per incapacitat temporal 
 
35.1 La prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal 
d’aquest Ajuntament, es complementarà de la següent manera: 
 
- Contingències comunes (MC / ANL): 
 
-  Fins el 3r. dia: 50% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent a 
la suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i 
altres complements. 
-  Del 4t. Al 20è dia: 75% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent 
a la suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i 
altres complements. 
-  Del 21è dia en endavant: 100 % de la retribució bruta durant el període de baixa, 
corresponent a la suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, 
complement específic i altres complements 
 
- Contingències professionals (AT / MP): Complementada des del dia 0 fins assolir el 
100% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent a la suma del salari 
base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i altres complements. 
 
Quan el comunicat de baixa indiqui que es tracta d’una recaiguda, es tindran en 
compte els dies transcorreguts del període d’incapacitat temporal inicial per tal 
d’abonar el complement de la prestació d’acord amb la taula anterior. 
 
 
35.2 L’Ajuntament de Mataró abonarà el 100% del complement d’IT derivada de 
malaltia comuna o accident no laboral en els casos següents, considerats de caràcter 
excepcional i degudament justificats: 
 
- Hospitalització, que s’haurà de justificar mitjançant justificant del centre hospitalari 
que acrediti l’ingrés 
- Intervenció quirúrgica (hospitalària o ambulatòria), que s’haurà de justificar 
mitjançant justificant del centre hospitalari que acrediti la intervenció quirúrgica. 
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- Malaltia greu, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un facultatiu 
metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a referència 
l’annex de malalties greus contingut al Real Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a 
l’aplicació i desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de la prestació 
econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu,  
publicat al BOE núm. 182, de 30 de juliol de 2011, i les possibles actualitzacions que 
es puguin produir. 
- Embaràs, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un facultatiu 
metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social. 
- Víctimes de violència de gènere, que s’haurà de justificar mitjançant informe dels 
serveis socials, policials o de salut que acreditin aquesta situació”. 
 
 
TERCER.- Donar nova redacció als punts 2.b), 2.c), 2.g) i 2.o) de l’article 25 del Text 
únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball 
del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, que queden establert de la 
següent manera:  
 
“Art. 25.- Conceptes retributius 
 
 (...) 
2 – Retribucions complementàries 
 
 (...) 
 
b) Complement específic de nocturnitat 
 
El personal funcionari que presti els seus serveis en jornada habitual nocturna, és a dir, 
des de les 22 hores fins a les 6 hores del matí, percebran un complement específic de 
nocturnitat, atenent la penositat de l'horari, equivalent a un 25% de la suma dels 
següents conceptes: 
 
 . salari base 
 . complement de destinació 
 . complement específic de lloc de treball 
 
i en tot cas fins a un màxim d’euros mensuals que no superi per a l’any 2006 els imports 
recollits a la taula següent: 
 

Complement de nocturnitat 
Import màxim mensual 

Inspector    873,05* € 
Sots-Inspector    691,20* € 
Sergent 597,26* € 
Caporal 478,24*€ 
Agent 397,14* € 

 
 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 
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Aquest complement específic, també el percebrà el personal funcionari que treballi en 
jornada ordinària que es perllongui més enllà de les 22 hores o comenci abans de les 6 
hores del matí. En aquest cas, el 25% s'aplicarà en proporció a la quantitat d'hores 
ordinàries nocturnes treballades. 
 
El personal funcionari que presti els seus serveis en jornada habitual des de les 22:00 
hores fins les 3:00 hores, percebran un complement específic de nocturnitat, equivalent 
a un 16% de la suma del salari base, complement de destinació i complement específic 
de lloc de treball. 
 
El Complement s'abonarà per mesos vençuts, i es descomptarà durant el període de 
vacances, llicències o permisos 
 
c) Complement específic de dia festiu 
 
El personal funcionari que presti els seus serveis en jornada habitual durant els 
diumenges o els dies festius del calendari oficial laboral percebrà un complement de 
festivitat, atenent la penositat de la jornada. 
 
L'import d'aquest complement s'obtindrà del resultat de dividir la suma del salari base, 
complement de destinació i complement específic de lloc de treball, entre 12. 
 
El Complement s'abonarà per mesos vençuts, i es descomptarà durant els dies de 
llicències o permisos. 
 
(...) 
 
g) Complement específic de policia de barri 
 
Els caporals i agents destinats a policia de barri percebran un complement específic de 
2.108,41* €/any i 1.686,71* €/any respectivament. Aquest complement s’abonarà per 
mesos vençuts i es descomptarà durant els dies de llicències o permisos. 
 
* quantitats actualitzades per a l’any 2006 
 
(...). 
 
o) Complement específic de cap de torn 
 
Els caporals de la Policia Local faran funcions de cap de torn quan no hi hagi sergents 
al seu torn. Per aquestes funcions es podrà variar el seu horari en una hora i mitja com 
a màxim. En concepte d’aquesta disponibilitat percebran, independentment dels altres 
complements que els puguin correspondre, un complement específic de 1.200,00 euros 
anuals, repartit en 12 mensualitats, que s’abonarà per mesos vençuts, i es descomptarà 
durant els dies de llicències o permisos. 
 
(...)”. 
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QUART.- Donar nova redacció al punt 1.6 de l’article 18 del Text únic dels acords 
municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Mataró, que queda establert de la següent manera: 
 
“Art. 18.- Control horari i absentisme  
 
(...) 
 
1.6 El comunicat mèdic de baixa s’haurà de presentar en el termini màxim de tres 
dies, comptats a partir de l’endemà de la seva expedició pels serveis d’atenció 
mèdica de la Seguretat Social. El comunicat de confirmació d’incapacitat temporal 
s’haurà de presentar setmanalment.  
 
Els documents es presentaran al Servei en el qual la persona figuri adscrita i seran 
immediatament enviats a la Direcció de Recursos Humans.  
 
El comunicat d’alta mèdica es presentarà a l’Ajuntament l’endemà de la data de la 
seva expedició. Si aquest dia fos no laborable, s’haurà de presentar el dia hàbil 
immediat”. 
 
 
CINQUÈ.- Donar nova redacció al punt 1.6 de l’article 20 del Text únic dels acords 
municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
laboral de l’Ajuntament de Mataró, que queda establert de la següent manera: 
“Art. 20.- Control horari i absentisme  
 
(...) 
 
1.6 El comunicat mèdic de baixa s’haurà de presentar en el termini màxim de tres 
dies, comptats a partir de l’endemà de la seva expedició pels serveis d’atenció 
mèdica de la Seguretat Social. El comunicat de confirmació d’incapacitat temporal 
s’haurà de presentar setmanalment.  
 
Els documents es presentaran al Servei en el qual la persona figuri adscrita i seran 
immediatament enviats a la Direcció de Recursos Humans.  
 
El comunicat d’alta mèdica es presentarà a l’Ajuntament l’endemà de la data de la 
seva expedició. Si aquest dia fos no laborable, s’haurà de presentar el dia hàbil 
immediat 
 
(...)”. 
 
 
SISÈ.- Disposar que els acords precedents tindran efectes a partir del 16 d’octubre 
de 2012.  
 
SETÈ.- Notificar aquests acords al Comitè d’Empresa, Junta de Personal i Gestió 
Econòmica.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, opina que malauradament tots els Decrets que vénen de l’Estat estan 

portant males notícies. Tots consisteixen en retallades i en l’empitjorament de les 

condicions de vida dels ciutadans i dels treballadors.  

Jo he de començar fent una defensa de la part social d’aquesta casa. Per sort, tenim 

una gent organitzada sindicalment que ha defensat els interessos dels treballadors 

d’aquesta casa; si aquesta defensa fos exclusivament per part de l’Ajuntament, 

possiblement no hauríem tingut els mínims acords als quals s’ha arribat. Sí que s’ha 

dit que hi havia una voluntat de negociació, però no s’han vist unes ganes decidides 

d’arribar al màxim de defensa dels interessos dels treballadors.  

S’han arribat a acords de mínims respecte al que són les baixes. Altres ajuntaments 

han aconseguit acords que van molt més enllà dels aconseguits a la ciutat de Mataró.  

Des de la part social ens han fet arribar el seu descontent amb la inclusió d’un punt 

que tracta de les indisposicions justificades, en concret a l’article 18.1.6, en el qual es 

veu com vindrà retallat el que fins ara hi havia. Entenc que anys enrere hi podia haver 

una mala gestió d’aquestes indisposicions. En el seu moment ja es va limitar a tres 

dies l’any, de manera discontínua. Podem dir que si hi ha hagut algun abús, aquest 

no ha estat de forma general. La part social està reivindicant que això se solucioni de 

forma puntual sense haver de perjudicar el conjunt dels treballadors.  

S’ha signat un acord amb els treballadors una mica entre l’espasa i la paret. Les 

opcions eren això o res. El Reial Decret ho deia molt clar: si no s’arriba a un acord, no 

hi ha alternativa. És a dir, si us poseu malalts, ja cal que procureu anar a la feina si 

voleu cobrar a final de mes perquè l’alternativa que es presenta des de l’Estat és que 

aquells que tenen la desgràcia de posar-se malalts o de tenir un accident també 

tindran la desgràcia de no poder tenir un sou. Els acords no són totals amb la part 

social. S’ha arribat a certs acords, però hi ha temes pendents que encara no s’han 

tancat. Ens agradaria demanar al govern de l’Ajuntament de Mataró que ens doni un 

temps per acabar de negociar aquests temes.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, considera el Reial Decret 20/2012, de 13 de 

juliol, com quelcom de nefast per als interessos dels treballadors. És hora de dir prou 
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a aquest atac continu contra aquest col·lectiu de treballadors i treballadores que 

semblen els culpables de la crisi. El RD preveu que les modificacions seran de 

caràcter temporal, atenent al principi d’excepcionalitat per la subsistència en la difícil 

situació econòmica. Aquesta consideració de la temporalitat jo la trobo a faltar en 

l’enunciat d’aquest punt, encara que diu: “Acord de la nova modalitat de cobertura 

econòmica en els supòsits d’incapacitat temporal”. Aquesta condició sí que la recull el 

punt 17, on es porta a aprovació un acord, aquí sí que diu temporal, en virtut de 

l’aprovació de l’esmentat Reial Decret. Espero que m’ho pugui aclarir la Sra. Soler.  

Ens consta que en temps passats, però durant l’actual legislatura, el Sr. Alcalde es va 

comprometre davant dels representants dels treballadors d’aquesta casa a no 

aprofitar el moment per retallar millores socials ja aconseguides. Els fets semblen 

desmentir aquest compromís i, segons denuncien els representants laborals, pel que 

fa a l’aplicació del RD, la direcció ha aprofitat una mica el moment per eliminar una de 

les millores que ja tenien assolides. 

Aquest acord trampa que se’ns porta a aprovació, incorpora l’enuig de la part social. 

És un acord trampa perquè si hom es mira la proposta i no va més enllà, llegeix 

abans dels acords el següent: “Vist l’acord adoptat entre les parts, signat el dia 15 

d’octubre de 2012” i això no és del tot cert perquè, tal i com diu l’acta de la Mesa de 

negociació conjunta de l’Ajuntament de Mataró, celebrada el passat 15 d’octubre, es 

fa constar, expressament, en l’acord 3, que no hi ha acord pel que fa a la modificació 

del punt 1.6. de l’article 18 de l’Acord de Funcionaris i 20 del Conveni de Personal 

Laboral. No obstant això, vostès el porten inclòs a la seva proposta com si formés 

part d’aquest acord. No cal dir que la representació laboral està totalment en contra 

d’aquest redactat que deixa en suspens una millora que ells ja tenien. La justificació 

que esgrimeix la direcció de l’Ajuntament és la d’ajustar-se al Decret que prohibeix 

qualsevol acord que contravingui les disposicions de l’article 9. Aquesta és una 

lectura restrictiva del RD i no exploren altres interpretacions més enllà de les que a 

vostès els interessa, en contra dels interessos dels treballadors i treballadores 

d’aquesta casa. Si parlem dels acords quatre i cinc de la proposta, el RD no fa 

referència explícita als casos d’indisposició justificada, en canvi vostès els donen 

carta de naturalesa d’incapacitat temporal transitòria per, així, poder aplicar la 

retallada pertinent. Si bé es cert que en l’apartat 7 de l’article 9 d’aquest RD es 

permet suspendre els acords, pactes i convenis vigents, no és menys cert que es 

refereix a aquells que entrin en contradicció amb l’exposat en aquest article 9. En 
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aquest cas, pensem que no és així, perquè el concepte d’indisposició justificada no 

es pot assimilar al d’incapacitat laboral transitòria, doncs tal com estableix l’article 18 

de l’Acord de Personal Funcionari i l’article 20 de l’Acord de Personal Laboral, les 

indisposicions justificades fan referència al control de l’horari i a l’absentisme. Per 

tant, diríem que no hi ha contradicció entre el RD i aquests convenis. Per altra banda, 

l’article 9, apartat 5, diu que cada administració pública podrà determinar, respecte al 

seu personal, els supòsits en què, amb caràcter excepcional i degudament justificat, 

es pugui arribar a establir un complement del 100% de les retribucions, és a dir, 

podrien arribar a aquest acord perfectament.  

Sembla que per part del govern hi ha certa intenció de retallar encara més als soferts 

empleats públics d’aquest Ajuntament i un propòsit d’estirar al màxim aquest RD, 

fent-ne una interpretació amb la màxima amplitud possible. Els acords d’embaràs i de 

malalties greus van sortir per proposicions fetes per la part social, no per la part del 

govern. Mentre vostès a Mataró estan castigant aquestes indisposicions justificades, 

fent-les passar com a baixes temporals amb el 50% de retribució, al Prat del 

Llobregat les baixes dels tres primers dies es complementen amb el 100% de les 

retribucions mensuals. Com és possible que aquest ajuntament s’hagi saltat la llei? 

Doncs no ho han fet. Tan sols han fet una interpretació del RD. Així consideren que 

qualsevol malaltia contagiosa o similar que pugui afectar el normal desenvolupament 

de l’activitat laboral és una malaltia subjecte al caràcter excepcional que contempla el 

RD. D’aquesta manera, permet complementar fins al 100%. Així de fàcil salvaríem 

l’escull d’aquests dos acords amb els quals no està d’acord la representació social. I 

mentre el RD, des del quart al vintè dia complementa el 75%, l’Ajuntament del Prat 

proposa el 100% de les retribucions mensuals, no el 75% que proposen vostès. I fins 

i tot s’atreveixen a anar més lluny i contemplen qualsevol altre cas no recollit en els 

supòsits als quals m’estic referint, perquè una comissió d’avaluació determinarà si es 

considera supòsit excepcional o no. Altres ajuntaments com Alcarràs o Arenys de Mar 

assumeixen acords similars. Alguns ajuntaments, com el de Santa Perpètua, no ho 

aplicaran immediatament. No ho aplicaran perquè aquest RD està sota sospita, és a 

dir, està recorregut perquè pot vulnerar competències de la Generalitat, vulnera 

l’Estatut dels Treballadors i tot un seguit de lleis.  

Per altra banda, encara continua oberta la negociació amb els sindicats. En aquest 

sentit, mentre hi hagi la possibilitat de continuar negociant per reduir les 

conseqüències negatives d’aquest RD, vostès haurien de fer el possible per continuar 



 47

negociant. És per això que jo li demanaria que retirés aquests punts i que tornessin a 

la taula de negociació, que no està tancada. 

 

 

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

manifesta que el seu grup municipal comparteix bona part de les intervencions que 

s’han fet anteriorment, però que també comparteix les millores que ha esmentat la 

regidora Soler. Tenint en compte que tant el punt 15 com el punt 17 afecten 

especialment els treballadors de l’Ajuntament de Mataró ens estranya per què no 

intervé cap representant dels treballadors d’aquest Ajuntament en aquest ple 

municipal. És per aquest motiu que nosaltres ens hi abstindrem. 

 
 

 

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

Catalunya, pensa que el Sr. Martínez ha expressat molt bé que es tracta d’un acord 

temporal. Nosaltres entenem que hi ha una bona intenció i donarem suport als punts 

15 i 17. És veritat que s’ha de fer una defensa de la funció pública i dels funcionaris, 

però on no podrà anar el govern a retallar és a les més de 300.000 llars a Espanya 

amb tots els seus membres aturats i vivint d’una pensió, on no podrem anar a retallar 

és als 15.000 mataronins que no tenen feina, ni a les més de 1.000 llars que a Mataró 

no tenen cap ingrés. Com que la situació és molt dura i és temporal, pensem que 

hem de ser solidaris amb aquells que ho estan passant pitjor.  

 

 

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

seu grup municipal també té dubtes sobre l’aplicació d’aquest Reia Decret. És un RD 

que té un recurs i, per tant, caldria acotar consensos majoritaris. També és veritat que 

és una negociació que no està acabada, per tant, entenem que el govern té la 

voluntat de continuar treballant amb la part social. Entenem que la difícil situació 

actual requereix que les interpretacions siguin conjuntes, per tant, la negociació és 

una necessitat. Nosaltres ens comprometem a parlar encara més i intentar arribar a 

un acord. Altres ajuntaments han arribat molt més enllà i demanem que es deixi 
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aquest tema sobre la taula amb la voluntat de continuar negociant, donant un termini 

concret per arribar a un acord.  

 
 
 

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

afirma que aquí s’ha dit que l’Ajuntament castiga i enganya. L’Ajuntament està 

intentant aplicar la norma, que és d’obligat compliment, de la millor manera possible 

amb l’acord dels treballadors i treballadores de la casa. Així és com s’ha fet i s’ha 

negociat. Hi havia una forquilla de negociació i hem acordat els punts que els he 

mencionat abans, dels que vostès tenen còpia de les actes. Potser sí que hi ha 

ajuntaments que han millorat aquest acord, però també hi ha ajuntaments que han 

arribat a molts menys acords que nosaltres. I la part social és lliure de demanar la 

paraula en aquest ple, però no han fet ús d’aquesta possibilitat.  

 

Aquest és un acord que es va signar i s’ha aplicat des del 16 d’octubre. No es pot 

tornar a parlar, no hi ha cap acord obert. L’únic que diuen les actes és que des de 

Recursos Humans i des de la part social es negocia i es parla de diferents maneres 

amb molta freqüència. En aquest cas, es comenta que hi ha una propera trobada per 

parlar de la jornada. El que sí que està reflectit en acta és que no estan d’acord amb 

la mesura dels tres dies injustificats dels que fins ara es podia gaudir. Ahir va sortir 

una nota aclamatòria del Ministeri dient que això s’havia de tractar com una causa 

d’indisposició i, per tant, aniríem a parlar d’aquests tres primers dies que abans els 

he mencionat que serien d’un 50% de la retribució. Hi ha la voluntat de parlar i 

analitzar també algun supòsit excepcional per veure quines són aquestes absències 

que no es poden justificar de cap manera, com es computarien i quina seria la 

voluntat del govern municipal i de Recursos Humans de com s’aplicava. Això sí que 

s’ha fet, es crea un grup de treball i, per tant, això és bona voluntat.  

En definitiva, hi ha un acord escrit que signen els sindicats de la casa, per tant, no 

podem retirar aquest punt de l’ordre del dia, perquè ja s’està aplicant.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 14, corresponent als membres del grup municipal 

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

 
 
 
 

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

 
17 - APROVACIÓ DE L’ACORD TEMPORAL PER AL 

PERSONAL DE L’IME D’APLICACIÓ DEL COMPLEMENT 

ECONÒMIC EN SUPÒSITS DE BAIXA PER INCAPACITAT 

TEMPORAL PER RAÓ DEL RDL 20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE 

MESURES PER GARANTIR L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

I EL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT. 
 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Vist que el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 14.07.2012), 
estableix límits al règim aplicable als complements retributius en concepte de millora 
de la prestació econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal del 
personal al servei de les Administracions Públiques, i per tant, d’aplicació a l’àmbit 
local. 
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Vist que la nova regulació estatal afecta l’article 34 del Segon Conveni Col·lectiu del 
personal de l’Institut Municipal d’Educació. 
 
Així mateix, l’esmentat Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, implica la derogació 
de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, en allò que es refereix al 
complement de la prestació de la incapacitat temporal.  
 
Vist que l’article 9.2 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, estableix la 
possibilitat que cada Administració Pública reguli els complements de les prestacions 
que percebi el seu personal al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal.  
 
Vist que la disposició transitòria quinzena de l’esmentat Reial Decret-llei 20/2012, 
disposa que cada Administració Pública ha de desenvolupar aquests complements 
en el termini de tres mesos des de la publicació d’aquest Reial Decret-llei.  
 
 
Vist l’acord temporal d’aplicació del complement econòmic en supòsits de baixa per 
incapacitat temporal per raó del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat adoptat entre les 
parts, signat el dia 11 d’octubre de 2012.  
 
 
En virtut de tot l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA 
al Ple l’adopció del següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Suspendre, d’acord amb el que estableix l’article 16 del RDL 20/2012, de 
13 de juliol, de forma temporal el que estableix l’article 34 sobre el complement 
econòmic en supòstis de baixa per incapacitat temporal del Segon Conveni Col·lectiu 
del Personal Laboral de l’Institut Municipal d’Educació. 
 
SEGON.-  Aprovar l’Acord temporal per al personal de l’IME d’aplicació del 
complement econòmic en supòsits de baixa per incapacitat temporal per raó del RDL 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el 
foment de la competitivitat (veure annex 1) que queda establert de la següent 
manera:  
 
“Acord temporal d’aplicació del complement econòmic en supòsits de baixa 
per incapacitat temporal per raó del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat 
 
La prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal d’aquest 
Institut, es complementarà de la següent manera: 
 
- Contingències comunes (MC / ANL): 
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- Fins al 3r. dia: 50% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent a la 
suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i 
altres complements. 
- Del 4t. al 20è dia: 75% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent 
a la suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i 
altres complements. 
- Del 21è dia en endavant: 100 % de la retribució bruta durant el període de baixa, 
corresponent a la suma del salari base, antiguitat, complement de destinació, 
complement específic i altres complements. 
 
- Contingències professionals (AT / MP): Complementada des del dia 0 fins assolir 
el 100% de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent a la suma del 
salari base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i altres 
complements. 
 
Quan el comunicat de baixa indiqui que es tracta d’una recaiguda, es tindran en 
compte els dies transcorreguts del període d’incapacitat temporal inicial per tal 
d’abonar el complement de la prestació d’acord amb la taula anterior. 
 
L’Institut Municipal d’Educació abonarà el 100% del complement d’IT derivada de 
malaltia comuna o accident no laboral en els casos següents, considerats de caràcter 
excepcional i degudament justificats: 
 
- Hospitalització, que s’haurà de justificar mitjançant justificant del 
centre hospitalari que acrediti l’ingrés. 
- Intervenció quirúrgica (hospitalària o ambulatòria), que s’haurà de 
justificar mitjançant justificant del centre hospitalari que acrediti la intervenció 
quirúrgica. 
- Malaltia greu, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit 
per un facultatiu metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent 
com a referència l’annex de malalties greus contingut al Reial Decret 1148/2011, de 
29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de 
la prestació econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o altra malaltia 
greu,  publicat al BOE núm. 182, de 30 de juliol de 2011, i les possibles 
actualitzacions que es puguin produir. 
- Embaràs, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per 
un facultatiu metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social. 
- Víctimes de violència de gènere, que s’haurà de justificar 
mitjançant informe dels serveis socials, policials o de salut que acreditin aquesta 
situació.” 
 
 
TERCER.- Disposar que l’acord precedent tindrà efectes a partir del 16 d’octubre de 
2012.  
 
QUART.- Donar compte del present acord al proper Consell Plenari de l’Institut 
Municipal d’Educació. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Comitè d’Empresa i Gestió Econòmica.” 
 



 52

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

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

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 14, corresponent als membres del grup municipal 

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

 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

16 - APROVACIÓ INICIAL DE LA SEGONA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL, 

ÀMBIT “IVECO-RENFE-FARINERA-VEINAT DE VALLDEIX. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El triangle territorial delimitat per l’Avinguda Maresme, la nova Avinguda Ernest Lluch 
i les instal·lacions ferroviàries de RENFE, juntament amb una peça de sòl situada al 
Veïnat de Valldeix, conformen el sector discontinu conegut amb el nom “Iveco- Renfe-
Farinera- Veinat de Valldeix”, el qual, delimitat originariament en el Ple General de 
1996,  constitueix un dels pocs àmbits pendents de transformació en el sòl urbà que 
ha esdevingut obsolet i sobre el que s’havia d’actuar per tal d’aflorar les seves 
potencialitats i incentivar la millora dels seus entorns. 
 
Amb aquesta finalitat l’Ajuntament a l’any 2004 va iniciar la modificació puntual del 
Pla General del 96 als àmbits “d’Iveco-Renfe, Farinera i Valldeix”, amb la creació d’un 
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sector discontinu de millora urbana l’objectiu principal del qual era la transformació 
dels usos industrials inicials per una nova implantació residencial i de serveis, en 
consonància amb les transformacions de l’entorn que en el futur generaran el nou 
front de la ciutat cap el mar.  
 
La modificació puntual es va aprovar definitivament per resolució del Conseller de 
política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya el 23 de gener de 
2007.  
 
El Pla de Millora Urbana d’aquest sector (PMU-d03) “Iveco – Renfe / Farinera i Veïnat 
de Valldeix”, es va aprovar definitivament l’11 de març de 2009. El 8 de març de 2012 
s’aprova definitivament una modificació puntual que canvia el règim transitori de 
l’article 27 de les Normes Urbanístiques del Pla de millora Urbana, per tal de 
possibilitat l’autorització de les obres i activitats que amb caràcter provisional es 
puguin desenvolupar mentre no s’executi el planejament.  
 
El projecte d’Urbanització del PMU-d03 s’aprovà definitivament el  29 d’abril de 2011. 
 
El projecte de reparcel·lació corresponent a tot l’àmbit del PMU, es va aprovar 
inicialment el 17 de desembre. de 2009. En el termini reglamentari d’exposició pública  
la majoria de propietaris del sector efectuen al·legacions (34) on moltes expressen la 
inviabilitat del sector entenent que existeix un desajust entre el valor dels 
aprofitaments atorgats i la realitat del mercat immobiliari que no pot suportar les 
càrregues urbanístiques assignades al sector. L’altra aspecte remarcable és 
l’oposició dels propietaris a formar part de propietats indivises, a causa de que 
l’ordenació plantejava unes finques resultants de grans dimensions en consonància a 
les Unitats Mínimes de Projecte previstes, i l’execució del sector per fases tenint en 
compte els graus de consolidació existents.  
 
En les al.legacions, també es demanava  el desenvolupament del sector per fases, 
atesa la seva dimensió i la consolidació d’algunes activitats.  
 
En aquet context, es deixà sense efectes aquest document al fer-se l’aprovació inicial 
de la divisió poligonal del sector per tal de desenvolupar-lo  en dos fases i executar 
en un segon polígon dilatat en el temps la part més consolidada amb  activitats en 
funcionament. 
 
 
La Divisió Poligonal del PMU s’aprova inicialment el 21 de Març de 2011. No obstant 
això l’agreujament de la crisi del sector immobiliari fa que es torni a incidir en els 
mateixos aspectes en la fase d’al·legacions remarcant la inviabilitat del sector tot i la 
divisió poligonal. 
 
Efectivament, aquest conjunt de documents urbanístics anaven encaminats a 
plantejar una transformació del sòl industrial previst pel PGOM cap a una  ordenació 
residencial i terciària. La proposta estava pensada, a l’origen, per a ser executada per 
un sector immobiliari en plena expansió amb capacitat d’escometre projectes 
d’edificació urbana de grans dimensions. L’escenari econòmic ha canviat radicalment 
des de llavors portant com a conseqüència l’ajust de la quantitat i dimensió de les 
promocions immobiliàries. En aquest context econòmic la proposta urbanística 
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pròpiament dita planteja unes dimensions de parcel·la i unes tipologies clarament 
inadequades per a les promocions immobiliàries actuals. Així mateix, també cal 
reflexionar en la execució del sector per fases diferenciades en funció del grau de 
consolidació de les activitats en funcionament.  
 
Del document de modificació del Pla General que ara es tramita, cal ressaltar els 
aspectes següents: 
 
 
Ordenació urbana integrada a la resta del conjunt urbà. 
 
Amb la nova ordenació es millora la integració urbana de la proposta, basant el seu 
traçat de carrers en la prolongació dels situats a l’altre costat de l’Avinguda del 
Maresme (antiga N-II).  
 
En efecte, els carrers d’aquesta zona de Balançó i Boter, President Irla, Ictíneo, i el 
mateix Balançó i Boter, es prolonguen cap al mar seguint la seva mateixa directriu. La 
resta de carrers coincidirien amb una futura prolongació dels vials que configuren la 
trama residencial per sobre del poligon industrial per sobre del camí Ral. Això dona 
una malla de dimensions semblants a les de l’Eixample clàssic de Mataró amb un 
tamany d’illes i parcel·les més reduïdes el que  permet que les promocions 
immobiliàries siguin d’unes dimensions adaptades a la realitat del mercat actual.  
 
La orientació de la massa edificada perpendicular al mar es manté igual que la de la 
proposta anterior. S’entén l’edificació com un conjunt de cortines perpendiculars al 
mar, que no impedeixin la seva visió frontal des de l’interior de la ciutat. La proposta 
permet donar continuïtat a la trama residencial en el futur cap l’actual Polígon de 
Balançó i Boter quan li arribi el moment de la seva transformació. 
 
 
Ajustos d’edificabilitat i usos. 
 
Amb l’objectiu de permetre la viabilitat econòmica del planejament s’ha incrementat 
lleugerament, un 6,3%, el sostre total de l’àmbit. A més, es produeix un ajust en la 
intensitat d’usos: s’incrementa els sostre residencial i es disminueix el sostre terciari.  
Aquest increment del sostre residencial s’ha previst a efectes del càlcul i compliment 
dels estàndards urbanístics (zones verdes i equipaments) més desfavorables i no 
comporta  necessàriament, el seu destí final a habitatge. El que es planteja és una 
ordenació a front de mar flexible en quant als usos que, a banda de l’habitatge i el 
comercial tradicional en  planta baixa, pugui admetre altres usos residencials com 
l’hoteler, residències o, fins i tot, no residencials com les oficines i altres usos 
compatibles en funció de la demanda del mercat. 
 
Divisió en quatre sectors de Millora Urbana. 
 
El document de modificació proposa passar del Sector de Millora Urbana, PMU-03d 
previst inicialment, que es desenvolupava de cop en la seva totalitat, a quatre Sectors 
de Millora Urbana de gestió i desenvolupament urbanístic independents. Tot i que el 
planejament proposat configura una ordenació unitària del conjunt, es tracta de 
reconèixer el grau de consolidació dels edificis i activitats a reemplaçar  segons els 
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nous sectors definits que faran que tinguin velocitats d’execució diferents. En aquest 
sentit, l’ordenació s’ha plantejat amb una nova estructuració de la xarxa viaria de tal 
manera que permet la seva divisió en diferents sectors tenint en compte el 
manteniment dels edificis i activitats  
actualment en funcionament i que els diferents sectors es puguin executar per fases 
dilatades en el temps sense afectar la mobilitat. 
 
 
 
Gestió i desenvolupament dels sectors de Millora Urbana delimitats. 
 
S’estableix el sistema de reparcel·lació per cooperació en els dos sectors amb una 
previsió de desenvolupament a curt i mig termini. Concretament en el cas del sector 
anomenat “PMU-09d Ernest Lluch” el document inclou l’ordenació pormenoritzada per 
la seva execució immediata a l’aprovació del planejament atesa la voluntat de 
desenvolupar-la per part dels propietaris que representen gairebé el 50% de 
l’aprofitament i la voluntat de l’ajuntament de dinamitzar i reordenar la porta  de la 
ciutat a l’entorn del Tecno-Campus.  
D’altra banda, pels altres dos sectors amb major grau de consolidació i amb teixit 
productiu en funcionament, s’estableix el sistema de gestió per compensació a 
desenvolupar pels propietaris amb una execució del planejament dilatada en el temps 
en  funció de l’evolució de la voluntat dels propietaris.   
 
Definició d’uns paràmetres urbanístics que permetin i facilitin el 
desenvolupament i gestió del planejament. 

 
- Una nova parcel·lació de dimensions més reduïdes:  

La nova ordenació planteja una estructura viaria que defineix unes illes de menors 
dimensions amb una tipologia edificatòria en alineació a vial que permetrà unes 
parcel·les més reduïdes i, per tant, més ajustades a l’estructura de la propietat actual 
reduint al màxim les adjudicacions en proindivís.   
 
    - Racionalització de les tipologies edificatòries  
En aquest sentit la nova ordenació minimitza els espais privats amb servitud d’ús 
públic i racionalitza les volumetries sense l’aparició d’espais o passos porxats entre 
els edificis.  
 
- No preveure la necessitat de disposar d’un 30% d’increment de places 
d’aparcament respecte els   
estàndards necessaris per cada promoció.   
Es justifica aquesta no necessitat de preveure el 30% d’increment de places 
d’aparcament atès que l’àmbit no llinda directament amb sectors residencials 
deficitaris en aparcament quin és l’objectiu del Pla General del 96. A més a més, al 
costat del sector, a l’àmbit del Tecno-Campus, es troba en funcionament un 
aparcament públic de 475 places, actualment infrautilitzat, que per capacitat pot fer 
les funcions d’aquesta prescripció normativa del Pla general    
 
Àmbit de Valldeix. 
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No es modifiquen els criteris i paràmetres urbanístics en aquest àmbit i, per tant, no 
es modifica el planejament d’aplicació. En aquest sentit es manté vigent la part de 
l’informe ambiental que te a veure amb aquest àmbit i l’estudi d’inundabilitat. Tan sols 
s’estableix un petit reajust de límits de 162 m2 sense alterar la superfície de sòl  total 
de 9003 m2, per adequar-se  a les necessitats de l’equipament públic destinat als 
Serveis de Manteniment i Obres municipals. 
 
En quant a les càrregues urbanístiques  es reconsideren les que són imputables al 
sector, corresponents a les pròpies de la urbanització dels espais lliures, d’aquelles 
previstes sobre la canalització de la riera respecte el vial que les assumirà 
l’administració actuant ja que es consideren de caire general al formar part dels 
sistemes estructuradors del territori al garantir la connectivitat tant a altres sòls 
urbans, com també el sòl no urbanitzable.  
 
Viabilitat econòmica. 
 
En quant a la viabilitat econòmica, els ajustos que s’han efectuat s’han encaminat a 
establir un nou equilibri entre els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, 
ressituant aquestes últimes a un 30,3% del valor de repercussió del sòl sobre el nou 
sostre i usos atorgats al sector, amb un valor de repercussió similar al que estava 
prevista l’origen de la transformació del sector a l’any 2006 i entenent que amb 
aquesta nova equidistribució es torna a estar dins dels límits que garanteixen la 
viabilitat del sector. 
 
Finalment cal dir que l’aprovació definitiva d’aquesta segona modificació puntual del 
Pla General comportarà deixar sense efectes l’actual modificació puntual del Pla 
general vigent d’aquest àmbit, així com el Pla de millora urbana PMU-03d que 
desenvolupava l’ordenació. Tanmateix quedaran sense efectes la tramitació 
efectuada relativa, tant als instruments de gestió aprovats inicialment d’aquest àmbit 
(projecte de reparcel·lació  i posterior divisió poligonal), com del projecte 
d’urbanització aprovat definitivament. 
 
La societat municipal PUMSA, va ser designada administració actuant per aquest 
àmbit de planejament, segons acords del Ple municipal de 9/9/2004 i 7/7/2007. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar i el que disposen els articles 58, 59, 85, i 96 del Text 
Refós de  la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i l’art. 
22 de la Llei de Bases de Règim Local i 52 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, pel que fa a la competència de l’òrgan municipal que ha 
d’aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, dels 
següents ACORDS: 
 
Primer: 
Aprovar inicialment la segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal, a l’àmbit d’“Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix”, redactada pels 
serveis tècnics municipals d’Urbanisme. 
 
Segon: 
Suspendre l’atorgament de totes aquelles llicencies previstes a l’art. 73 del Text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, Decret Legislatiu 1/1010, de 3 d’agost, pel 
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termini màxim previst a la Llei, quan no s’ajustin conjuntament a les normes 
urbanístiques vigents i a les que estan en tràmit de modificació a través de la present 
modificació del Pla General àmbit d”’Iveco-Renfe-Farinera-Veinat de Valldeix” 
(segons plànol annex), amb excepció de les autoritzacions provisionals que es puguin 
atorgar a l’empara del que disposa l’article 27 del PMU-d03, “Iveco-Renfe-Farinera-
Veïnat de Valldeix.) 
  
Tercer: 
Deixar sense efectes els diversos tràmits realitzats anteriorment relatius a aquest 
àmbit urbanístic que es detallen a continuació: 
 
- El projecte de reparcel·lació corresponent a tot l’àmbit del PMU, es va aprovar 
inicialment el 17 de desembre. de 2009. 
- La Divisió Poligonal del PMU s’aprova inicialment el 21 de Març de 2011. 
- L’annex al projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana a l’àmbit d’Iveco-Renfe-
Farinera-Veïnat de Valldeix, per a l’adaptació de, projecte d’Urbanització per la seva 
execució per polígons, aprovat inicialment el 21 de març de 2011. 
 
Quart: 
Reiterar la designació de PUMSA com administració actuant en tot l’àmbit d’Iveco-
Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix, autoritzant al conseller/a delegat/da d’Urbanisme 
per tal que fixi les competències de la societat municipal, per aquells sectors que dins 
d’aquest mateix àmbit, s’executin pel sistema de Compensació. 
 
Cinquè: 
Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya i en el tauler d’edictes municipals.  
 
Sisè:  
Demanar informe a tots aquells organismes externs que siguin necessaris en funció 
de les seves competències, així com als serveis municipals. 
 
Setè: 
Notificar els presents acords als propietaris afectats, a PUMSA i a altres interessats 
que figurin a l’expedient.” 

 
 
 

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

Popular, anuncia el vot contrari del seu grup municipal a aquesta proposta. L’any 

2007, quan es va plantejar la reforma de tot aquest sector, nosaltres ja vam expressar 

la nostra disconformitat. En aquell moment enteníem que el que plantejava la 

proposta era un disbarat. Avui, el mateix informe dels Serveis d’Urbanisme parla de la 

inviabilitat d’aquest sector. Aquest no només ha estat un projecte inviable, sinó que 

ha comportat un seguit de pèrdues importants.  
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Del discurs de la Sra. Rodríguez jo n’extrec una incertesa constant. Es parla de si es 

farà en 10 o més anys i la veritat és que ni el govern sap si es podrà acabar tot 

aquest projecte de línia de mar. Una de les coses que ens preocupa és aquest 

creixement tan a poc a poc, perquè ens podem trobar que hi hagi algun propietari que 

faci que s’acabi hipotecant qualsevol projecte ambiciós que es vulgui plantejar. 

Es parla d’ajustar el projecte al context actual. Això vol dir augmentar un 6,3% el 

sostre total edificable, incrementar el sostre residencial, tant d’habitatges com d’hotels 

o altres activitats, i disminuir el terciari. Ajustar al context actual vol dir que no hi 

haurà necessitat de disposar d’un 30% de les places d’aparcament, vol dir que 

l’execució és farà dividida en polígons i vol dir que en la línia de mar novament 

construirem una muralla, amb pisos de 15 plantes d’alçada. Paisatgísticament no és 

el model de ciutat que nosaltres defensem.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que amb un panorama tan fosc a curt 

i a mig termini, decisions com la que ens porta aquí el govern amb tan poc temps de 

reflexió i de debat, ens fa que sigui molt difícil assumir aquesta modificació. Fins i tot, 

se’ns plantegen seriosos dubtes al voltant de la seva necessitat en el context actual. 

Se’ns plantegen dubtes sobre el sistema i sobre si necessiten una modificació puntual 

o si necessitem un nou Pla de Millora Urbana o, fins i tot, un nou Pla General, tal  

com està el món de la construcció i el món econòmic.  

Aquesta és una de les peces més importants que ens queden a Mataró i, per això, no 

voldríem precipitar-nos. En aquest sentit, Sra. Rodríguez, crec que es precipita 

perquè sí que és veritat que és discutible si dividir-ho per sectors és millor o pitjor en 

aquests moments. És aquesta incertesa a la que jo m’he referit abans que fa que no 

sàpiguen, fins i tot, en quin moment es podria realitzar completament el projecte.  

Un aspecte que ens desagrada és la cessió de càrregues del sector. Hi ha càrregues 

que les podríem acceptar, però hi ha càrregues, com la de la urbanització de 

l’Avinguda Maresme, que no es poden acceptar en cap cas. Jo crec que això es fa 

per incentivar el constructor perquè faci la seva inversió, però a la curta o a la llarga, 

a Mataró li costaria molts diners perquè acabaríem urbanitzant nosaltres aquesta 

avinguda. Tampoc ens agrada que es faci aquest projecte col·locant 6 torres de 15 
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pisos cadascuna perquè desvirtua l’entorn, perquè suposa més sostre residencial, 

encara que no tot d’habitatge, i perquè no veiem la necessitat de dibuixar un perfil de 

la nostra ciutat amb torres tan altes.  

Tampoc ens agrada com s’ha definit l’interior de les illes. Al nostre entendre, queden 

molt tancades. Aquest espai d’accés públic quedaria molt tancat i no com una plaça 

oberta. Més enllà dels gustos, de les necessitats, de la filosofia del projecte i de la 

seva viabilitat, que és qüestionable, jo li demanaria més temps per reflexionar sobre 

el projecte en general i per plantejar-nos el futur urbanístic de Mataró. Nosaltres li 

demanaríem que retirés aquest punt i obrís una taula de treball amb la resta de les 

forces polítiques per tal d’abordar aquest projecte amb el màxim d’aportacions i 

consens possible. 

 
 
 
 

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

Catalunya, considera que la divisió en quatre sectors pot ser beneficiosa. És una 

manera de fer-ho més atractiu per als possibles inversors. 

Creiem que en els plànols d’ordenació dels carrers estan bastant ben integrats els 

espais verds i ocupen força espai. Si bé no ens agrada l’alçada d’alguns dels pisos, 

en concret, de les torres, votarem a favor.  

 
 

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

Catalunya, explica que al seu grup municipal no li agrada que hi hagi un pis de 15 

plantes a Mataró. Si això serveix perquè generem algun tipus d’activitat econòmica —

hotelera, sanitària, geriàtrica—, nosaltres no posarem pals a les rodes. Aquest matí 

ens explicaven en una comissió informativa extraordinària que els ingressos per 

l’Impost de Construccions d’aquest any, tret dels de El Corte Inglés, han estat de zero 

euros. Per altra banda, no ens agrada si això serveix perquè durant molt anys no 

passi res, és a dir, si això és fer per fer. No ens agrada si això serveix per donar 

facilitats a qui pot desenvolupar aquells sectors, que són els bancs, que en són els 

propietaris. No ens agrada perquè els bancs en tenen molta culpa, com també n’és 

responsable qui ha dirigit l’urbanisme en aquesta ciutat durant molts anys; en alguns 

moments algun regidor que després ha estat conseller de Medi Ambient i Habitatge, 
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que no era de cap partit liberal precisament. Jo crec que no fer res és tan dolent com 

fer alguna cosa que hagi de passar d’aquí a 20 anys, perquè tenim molt incertesa. 

Hem de donar una oportunitat i facilitats perquè es generi activitat econòmica i evitar 

que això serveixi perquè algú es beneficiï d’aquestes facilitats. Si això es produís, ho 

denunciarem on calgui i com calgui. Nosaltres hi votarem favorablement. 

 

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

favorable del seu grup  municipal. El sector que porten vostès a aprovació inicial és 

un sector que ja tenia una aprovació en aquest ple. Estem parlant d’un àmbit en el 

qual hi havia una històrica fàbrica de la nostra ciutat, envoltada d’un sector industrial 

obsolet. També és cert que havíem arribat tots al convenciment de la necessitat 

d’obrir la nostra ciutat al mar. Parlem d’un increment de la façana litoral, passant d’un 

quilòmetre i mig a tres quilòmetres de façana litoral, tot i que tenim les servituds de la 

RENFE. El que se’ns porta a aprovació és un canvi relatiu a l’aprovació que hi havia 

en aquest ple, fent una mixtura d’usos de manera que el que s’està construint a l’altre 

costat de l’Avinguda Ernest Lluch és justament això: la ciutat mediterrània en la qual 

es compatibilitzen els usos residencials amb els usos suportables del nivell terciari 

dins els nostres pobles i les nostres ciutats. No ens acaba d’agradar aquest dibuix 

d’illes inspirat en la trama urbana de l’Eixample, però per gustos no discreparem i sí 

que valorarem l’oportunitat que ara se’ns presenta.  

L’últim canvi, pel que fa a l’estructuració mitjançant la cooperació amb operadors i 

amb aquesta possibilitat de fer-ho en quatre fases, la bondat que té és que en aquell 

sector de la construcció hi ha tot un seguit de càrregues que difícilment podríem 

reclamar la imputació en aquells àmbits que estan fora del sector i que abans es feien 

de comú acord. Ens agradava més aquell espai més obert al mar, més obert a la 

ciutat. En aquest període que se’ns presenta fins a l’aprovació definitiva, farem el 

possible per aportar algunes consideracions per a la millora del projecte.  

 
 

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

Ambient i Sostenibilitat expressa que ella treballarà de valent allà on vegi alguna 

possibilitat d’activitat econòmica, encara que sigui petita.  
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Jo tinc fe que s’hi faran coses. Tinc fe que aquesta modificació ajudarà al fet que 

tinguem un front marítim que pugui atraure quelcom de capital. Aquesta ha estat la 

intenció d’aquesta modificació. En relació al fet que hi hagi gent que pugui obtenir un 

benefici, si el benefici comporta feina i activitat, benvingut sigui. En relació amb les 

torres de 15 pisos, dir que ja hi eren, Sr. Esteve. I vostè hi era a l’anterior govern. En 

el govern en què vostè participava havien posat torres de fins a 22 pisos. A mi 

personalment ni m’agraden ni em desagraden; deixo el tema als arquitectes, que ens 

asseguren que el front de mar es veurà i que tenim un 75% del sòl lliure. Això és molt 

important, Sr. Safont-Tria. Aquesta modificació comporta que del sòl, el 75% seran 

vials i verds. Llavors, si nosaltres volem que es vegi el mar, que la ciutat estigui 

ventilada al mar, necessàriament l’aprofitament ha de pujar. Recordar que ja estava 

pujat, no l’he pujat jo. Hem canviat el tema dels aparcaments perquè el 30% 

addicional que es demanava està demostrat que només era necessari en els llocs on 

hi ha dèficit d’aparcaments. En els llocs on s’ha demanat, han quedat els 

aparcaments sense ocupar. Hi ha estudis d’altres ciutats en els que aquest plus que 

es demanava a Mataró no es fa pràcticament enlloc, excepte els llocs on hi hagi 

dèficit, com era el centre de la ciutat. Estiguem tranquils perquè el 75% serà verd, hi 

haurà equipaments i esperem que vingui capital en dos, tres o deu anys. Les coses 

abans es planificaven i es feien mica en mica i això no ens ha de preocupar. Hem 

d’estar preparats perquè algú que vulgui fer alguna cosa, es posi a fer-la. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3).   

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

Abstencions: Cap.  
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El Sr. Alcalde indica que es presenta una proposta de REQUERIMENT en defensa 

dels drets i béns municipals, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta 

sessió plenària:  

 

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat dels presents (27). 

 

 

PROPOSTA D’URGÈNCIA 
 

Alcaldia 
 

18 - INTERPOSICIÓ DE L’EXERCICI D’ACCIONS PER A LA 

DEFENSA DE DRETS I BÉNS MUNICIPALS QUE HAN ESTAT 

INCLOSOS EN LA LICITACIÓ INICIADA PEL DEPARTAMENT DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT PER A LA 

“GESTIÓ DE LA XARXA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA 

TER-LLOBREGAT”. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
El 4 d’octubre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Mataró ha aprovat una proposta de 
resolució presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP, “sol·licitant la 
presentació d’un requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu 
contra la licitació del Departament de Territori i Sostenibilitat per la xarxa de 
proveïment Ter-Llobregat i reclamant la defensa dels béns patrimonials aportats per 
l’Ajuntament”. La proposta, tractada a l’apartat de Control del Govern d’aquell Ple 
Municipal, es va aprovar de forma unànime per tots els grups polítics. Els acords 
presos són els següents : 
 

“Primer.- Instar al Govern Municipal de l’Ajuntament de Mataró que d’acord 
amb els arguments exposats i per tal de defensar els interessos patrimonials 
d’aquest ajuntament, iniciï un requeriment previ efectuat d’acord amb l’article 
44 del TRLCSP procedeixi a revocar l’anunci de licitació publicat al DOUE el 
dia 01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE del 4.08.2012. 
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Segon.- Requerir al Govern de la Generalitat que no incorpori els béns i drets 
propietat de l’Ajuntament de Mataró, o bé pagats per aquest. 
 
Tercer.- Que d’acord amb els arguments exposats, l’Ajuntament de Mataró 
procedeixi a exercir totes aquelles accions necessàries per a defensar els 
seus drets i béns que es volen incloure en la concessió dels serveis actuals 
d’ATLL, de conformitat amb el previst en els articles 209 i 211 del Text refós 
de la llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, així 
com en l’article 93 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, al Consell d’Administració d’ATLL, al conjunt de 
grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a la Plataforma Aigua és 
Vida. 

 
 
En data 30 d’octubre de 2012, s’emet informe de la Secretari general sobre l’anterior 
proposta de resolució. 
 
De l’expedient instruït resulten les següents conclusions :  
 

1. El termini per a presentar requeriment previ al recurs especial en matèria de 
contractació, en el sentit i finalitat pretès per l’acord municipal, ja havia finit el 
dia 4 d’octubre de 2012, data de l’adopció de l’acord pel Ple de l’Ajuntament. 

 
2. Les contribucions econòmiques fetes per l’Ajuntament de Mataró per a les 

obres que són de naturalesa i finalitat supramunicipal (conducció comarcal del 
Maresme, finançada –en la part que per consum d’aigua en alta li correspon– 
per l’Ajuntament de Mataró en un 50%) formen part del patrimoni de l’empresa 
pública de la Generalitat Aigües del Ter Llobregat, entitat de dret públic sui 
generis en tant que el seu capital social és indivisible però la seva activitat es 
regeix pel dret mercantil. Les aportacions econòmiques de l’Ajuntament de 
Mataró en relació a aquests béns tenen caràcter irrevocable d’acord amb la 
clàusula 1ª del conveni signat el 30 de març de 2000 entre l’Ajuntament i 
ATLL. 

 
3. La Generalitat està tramitant la licitació del contracte de gestió de serveis 

públics relatiu a la del servei “Gestió de la xarxa d’abastament d’aigua en alta 
Ter-Llobregat”. El plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta licitació 
inclou en el seu “perímetre inicial”  dos dipòsits reguladors:  
 

a) Dipòsit de Mataró (cota 100). Codi O6-01. Capacitat, 12.000 m3. Cota 
97 m. 
 
b) Dipòsit de Mataró (cota 180). Codi O7-01. Capacitat, 6.368 m3. Cota 
181 m.  

 
El primer dipòsit (punt d’abastament 82–Cota 100, situat a la Ronda 
Rocablanca de Mataró), és propietat de l’Ajuntament de Mataró (s’adjunta 
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documentació acreditativa, com a annex 1). El segon dipòsit (punt 
d’abastament 81-Cota 180) és propietat d’ATLL segons consta per nota simple 
registral.   
 

4. L’Ajuntament de Mataró ha d’iniciar una acció en defensa dels seus bens 
amenaçats, en aquest cas del dipòsit de Ronda Rocablanca (punt 
d’abastament 82–Cota 100), a causa d’haver estat inclòs indegudament en el 
plec de prescripcions tècniques aprovat per la Generalitat com si fos de la 
titularitat d’ATLL. Amb aquesta finalitat, cal requerir a l’òrgan de contractació 
competent de la Generalitat per a que rectifiqui aquest extrem, d’acord amb el 
procediment reivindicatori de béns de domini públic municipal en el marc del 
que estableix l’article 227 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i normativa 
concordant. El requeriment ha de concedir un termini d’audiència a l’òrgan de 
contractació de la Generalitat per a que al·legui el que estimi convenient en 
defensa de la seva actuació. L’acció reivindicatòria hauria d’entendre’s 
satisfeta des del moment que la Generalitat reconegui la titularitat municipal 
de la instal·lació, i la exclogui expressament del perímetre inicial del plec de 
prescripcions tècniques.  

 
5. Com ja s’ha dit, el plec de prescripcions tècniques ha definit un denominat 

Perímetre inicial composat per un llarg llistat de finques i instal·lacions 
afectades al domini públic hidràulic del sector Ter Llobregat, en el qual hi 
figuren, de forma conjunta i indiscriminada, les de titularitat d’ATLL i les de 
titularitat municipal. D’altra banda, la clàusula 20 del plec de condicions 
econòmic administratives que regeix la licitació iniciada per la Generalitat, per 
a la “Gestió de la xarxa d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat”, titulada 
Cànon a satisfer a la Generalitat, estableix el següent : 

 
La societat concessionària satisfà a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya un cànon, per a tot el període concessional de NOU-CENTS 
NORANTA-CINC MILIONS CINC-CENTS SIS MIL CENT EUROS 
(995.506.100,00€). Aquest cànon és equivalent al valor net comptable 
dels actius cedits en ús, deduïdes les subvencions i col·laboracions 
econòmiques d’altres administracions obtingudes en el seu moment per 
al seu finançament. L’import d’aquest cànon se satisfà : 

 
a) DOS-CENTS NORANTA-VUIT MILIONS SIS-CENTS CINQUANTA-

UN MIL VUIT- CENTS TRENTA EUROS (298.651.830,00€) com a 
primer pagament en el moment de la signatura del contracte. 

 
b) La resta en cinquanta anualitats, d’acord amb el desglossament 

següent : 
(...) 
 

Això fa pensar que l’import del cànon basat en el “valor net comptable” 
d’aquests actius ha estat calculat sumant de forma conjunta i indiscriminada 
les instal·lacions que pertanyen a ATLL i als ajuntament i/o altres entitats 
locals. En conseqüència, o bé les entitats locals afectades han de percebre de 
la Generalitat la part del cànon que respongui al denominat “valor net 
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comptable” de les instal·lacions de les quals són titulars, o bé el cànon no pot 
incorporar el “valor net comptable” dels equipaments i instal·lacions de 
titularitat municipal. 
 
 

6. Pel que fa a l’Ajuntament de Mataró, el requeriment a formular davant l’òrgan 
de contractació de la Generalitat per tal que s’exclogui del perímetre inicial el 
dipòsit de la Ronda, hauria de complementar-se sol·licitant una modificació la 
clàusula 20 del plec de condicions de la licitació en curs, en el sentit de reduir 
el cànon exigit a l’adjudicatari per l’import en que hagi estat valorat el dipòsit 
municipal de Ronda Rocablanca, reducció que seria coherent amb el fet 
d’excloure el dipòsit del perímetre inicial. 

 
 
Fonaments de Dret 
Constitueixen el marc normatiu de la present proposta, pel que fa al subministrament 
d’aigua a l’àrea de Barcelona, la Llei 4/1990 de 9 de març sobre ordenació de 
l’abastament d’aigua a l’àrea de Barcelona, el Decret 210/1993 de 27 de juliol, que 
aprovà els estatuts de l’Ens d’Abastament d’Aigua denominat Aigües del Ter i del 
Llobregat, Empresa Pública; pel que fa al sistema Ter Llobregat, resulta aplicable el 
Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre que aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya (TRLAC), i la Llei 10/2011 de 29 de desembre que ha 
comportat importants modificacions de l’anterior règim jurídic de l’abastament d’aigua 
a l’àrea de Barcelona.  
 
Al procediment de contractació, resulta aplicable el Reial decret legislatiu 3/2011, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Pel que fa a la reivindicació de la titularitat dominical de la finca amb el seu dipòsit, 
resulta aplicable l’article 227 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i normativa concordant, i el 
Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya.  
 
Resulta igualment aplicable la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció, si s’escau, dels 
següents acords: 
 
 
PRIMER.- Requerir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya per tal que reconegui expressament que l’Ajuntament de Mataró és el 
titular dominical de la finca i dipòsit de la ronda Rocablanca, punt d’abastament 82-
Cota 100, qualificat com a bé de domini públic afecte al servei públic. I en aquest 
sentit, modifiqui el plec de prescripcions tècniques de la licitació en curs per a 
l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de “Gestió de la xarxa 
d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat”, excloent expressament del denominat 
perímetre inicial la finca i instal·lació esmentades.  
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SEGON.- Requerir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya per tal que modifiqui l’art. 20 del plec de condicions econòmiques 
administratives reguladores de la contractació de la “gestió de la xarxa d’abastament 
d’aigua en alta Ter-Llobregat”, en el sentit de reduir el cànon exigit a l’adjudicatari 
quantificat a la referida clàusula, minorant-lo en la quantia que correspongui al “valor 
net comptable” del dipòsit reivindicat. I en el cas de que aquest equipament no formés 
part de les instal·lacions que integren els “actius cedits en ús” a efectes del càlcul del 
cànon, en els termes del que estableix l’art. 20 del plec, requerir al Departament per a 
que justifiqui documentalment els equipaments que sí en formen part d’aquests actius 
i el seu “valor net comptable”. 
 
TERCER.- Donar tràmit d’audiència al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a través del seu òrgan de contractació o bé del que 
consideri competent, per un termini de quinze dies, per a que al·legui el que estimi 
convenient. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a que en nom i representació de la 
Corporació pugui presentar escrits, al·legacions i quants documents calguin en 
relació a l’afer indicat. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
 
 

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

Popular, expressa que l’actual procés de privatització de la gestió de la xarxa 

d’abastament d’aigua en alta Ter Llobregat (ATLL) és un autèntic robatori a la 

població. El que fins ara era una empresa pública que gestionava un servei escàs i de 

primera necessitat, com és l’aigua, ara la realitzarà una empresa privada, amb uns 

interessos privats. Tots sabem que sense aigua no es pot sobreviure més de tres 

dies. Moltes famílies veuran com el rebut de les seves taxes de l’aigua pujarà, no 

només per l’augment de l’IVA, sinó també per aquesta privatització que buscarà 

generar beneficis. Darrere d’aquesta privatització hi ha una empresa que es diu 

Acciona, darrere d’ella hi ha un banc brasiler d’inversions i un reguitzell d’empreses 

que no treballen amb els paràmetres de l’Administració Pública.  

Ens satisfà que es tiri endavant, per part del govern, la defensa del patrimoni de la 

ciutat. Això sorgeix per una proposta que vam presentar conjuntament la CUP i 

Iniciativa per Catalunya per la qual demanàvem que es defensés el patrimoni de la 

ciutat en el cas de dos dipòsits de la ciutat en què s’autoapropiaven d’un patrimoni 

que era nostre i que passava de forma il·legal a ser un patrimoni de gestió privada. 
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En concret, s’ha realitzat un cànon dels actius que voreja els mil milions d’euros que 

passaran de ser públics a ser privats, per tant, és un autèntic robatori. És del tot 

necessari interposar aquestes accions, com a mínim per salvar un dels dipòsits que 

queda clar que és patrimoni de la ciutat de Mataró. L’altre sembla que, a nivell legal, 

la propietat no és de l’Ajuntament. Cal continuar reivindicant la gestió pública del 

servei de l’aigua. Hi ha iniciatives ciutadanes europees que estan denunciant aquests 

processos. Cal denunciar novament que hi ha empreses que no tenen escrúpols i que 

d’una necessitat generaran un robatori davant de tota la ciutadania.  

Nosaltres votarem a favor d’aquesta interposició i creiem que l’Ajuntament de Mataró 

hauria de continuar rebutjant aquest procés.  

 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que la moció que va presentar el seu 

grup municipal el passat 4 d’octubre i que va comptar amb el suport de tots els grups 

polítics presents ve avalada per l’informe jurídic que recull les principals demandes 

que allà es feien, inclosa la possibilitat de recuperar el dipòsit i de recuperar part 

d’alguna de les inversions que s’havien fet.  

En aquella moció dèiem que no era només una qüestió econòmica la que ens portava 

a fer aquella reclamació, sinó que donàvem un toc d’alerta sobre un model de gestió 

de recursos hídrics, sostenibilitat i conservació del cicle de l’aigua que quedaven 

clarament desvalguts. Pensem que s’aposta per un model que serà més car, que de 

fet ja ho és. Dèiem també que és un projecte amb clares deficiències mediambientals. 

Per no tenir, no tenia ni un informe de sostenibilitat ambiental i molt menys una 

memòria de sostenibilitat que justifiqués els continguts dels plecs de condicions 

tècniques, ni del plec de condicions administratives, ni el projecte d’explotació, ni el 

reglament del servei que es vol concessionar. També denunciàvem el que per a 

nosaltres és una molt mala notícia i és que la gestió d’un bé comú de primera 

necessitat passi a mans privades. Finalment, jo demanaria al Sr. Alcalde que quan 

hagi de recórrer davant l’Administració i dels tribunals, si és necessari, es faci ressò 

d’aquestes demandes i demani que s’acompleixin tots aquells requisits que facin que 

aquest projecte —ja que malauradament ja no el podem aturar— respecti les 

mesures mediambientals i de sostenibilitat que li són de llei aplicar.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, no està d’acord que es barregin coses. Sr. Safont-Tria, si aquí algú ho ha 

fet malament i ara estem en aquesta situació és per un ens públic, no privat. I per 

això hem d’acabar venent un actiu molt important i un bé de primera necessitat. 

També és veritat que ningú fa empresa en coses que no són necessàries. El que ens 

molesta és que es barregin les coses i es parli de robatoris, de gent sense escrúpols i 

del pitjor, lligant-ho amb els emprenedors i amb els empresaris. D’empresaris n’hi ha 

de tota mena, igual que de polítics. Entenc que vostè el que ha fet ha estat 

generalitzar i ha criminalitzat la iniciativa privada. El Sr. Martínez sí que ha tingut la 

delicadesa de dir que va ser aprovada per unanimitat.  

 

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

favorable del seu grup municipal. Ho fem perquè salvaguardem els nostres interessos 

i els recursos que, al llarg del temps, hem invertit com a ciutat en béns que fins ara 

eren públics. Ens preocupa el fet de pensar que, si no s’arriba a presentar aquesta 

iniciativa, què ens podia haver passat. Hauríem pogut perdre els drets sobre un 

dipòsit de la Ronda Roca Blanca? Sembla ser que sí. Encara esperem que el govern 

municipal s’adreci als grups o al Consell d’Administració d’Aigües de Mataró per 

poder discutir aquesta problemàtica i les possibles accions a emprendre. La ciutat 

necessita major diligència a l’hora de valorar la possible afectació que puguin tenir 

normatives de rang superior sobre els nostres interessos.  

 
 

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

Popular, contesta al Sr. López que la CUP no penalitza l’activitat privada. El que sí 

tenim clar és que Acciona no representa l’emprenedoria que vostè ha fet entendre. 

Són uns interessos bancaris brasilers que no tenen a veure amb el tipus d’empresa a 

la que nosaltres sí volem donar suport.   

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 

19 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA  PER TAL QUE ELS 

TREBALLADORS PÚBLICS I ELS CÀRRECS ELECTES DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ COBRIN LA PART 

PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 

DESEMBRE CORRESPONENT AL PERÍODE ENTRE ELS DIES 

1 DE JUNY I 14 DE JULIOL DE 2012. 
 

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

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

 
“A l’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, de 13 de juliol (publicat al Butlletí 
Oficial de l’Estat el 14 de juliol de 2012, en vigor des del dia 15 de juny de 2012), es 
recollia una reducció de les retribucions del personal del sector públic, i es procedia a 
l’eliminació de la paga extraordinària del mes de desembre d’enguany. Textualment, 
aquest article deia: “Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del 
personal del sector públic. 1. En l’any 2012 el personal del sector públic definit a 
l’article 22. U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, 
veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el 
mes de desembre, com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària 
com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents 
del citat mes”. 
 
El dret al cobrament de la paga extraordinària de desembre del personal del sector 
públic es genera entre el dia 1 de juny de l'exercici en curs fins al dia 30 de 
novembre. Amb l’entrada en vigor del citat Reial Decret-Llei 20/2012 (el dia 15 de 
juliol) es suprimeix, com ja s’ha dit, el dret a cobrar la paga extraordinària de 
desembre. D'acord amb l'article 9.3 de la Constitució, no procedeix la retroactivitat 
d'una disposició sancionadora no favorable o restrictiva de drets. Per tant, els drets a 
la percepció de la paga extraordinària de desembre generats entre els dies 1 de juny 
de 2012 i 14 de juliol de 2012 són d'obligat compliment per part de l'Administració, 
havent de ser aquests abonats al personal del sector públic. En conseqüència, la 
suspensió de la paga extraordinària del mes de desembre ha de practicar-se entre els 
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dies 15 de juliol i 1 de desembre, i per tant el personal del sector públic té dret a 
cobrar la part ja meritada entre els dies 1 de juny i 14 de juliol. 
 
El Defensor del Poble, en un informe dirigit al Secretari d’Estat d’Administracions 
Públiques (número d’expedient 12086851, amb data 15 d’octubre de 2012), afirma, 
textualment, que “al llarg dels darrers mesos s’han vingut rebent a aquesta Institució 
nombrosos escrits sol·licitant al Defensor del Poble l’exercici de la seva legitimació 
per la interposició de recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret-Llei 20/2012 
(...). La pràctica totalitat dels escrits mencionats, que són vàries desenes de milers, 
mostren el seu desacord amb la supressió de la paga extraordinària (...) del proper 
mes de desembre d’aquest any”. El Defensor del Poble recorda, a l’informe, la 
doctrina recent del Tribunal Constitucional en relació a anteriors retallades retributives 
al personal del sector públic. Tanmateix, planteja dubtes “respecte de si en data 14 
de juliol algun dels drets econòmics afectats eren tals per haver-se ja consolidat o si 
eren meres expectatives no susceptibles de ser preses en consideració. Les pagues 
extraordinàries, com afirma una reiterada doctrina jurisprudencial (per totes, 
Sentència 21 d’abril de 2010 de la Sala del Social, Secció Primera, del Tribunal 
Suprem) “constitueixen una manifestació de l’anomenat salari diferit, es meriten dia a 
dia, tot i que el seu venciment té lloc en determinats mesos de l’any, i el seu import ha 
d’equiparar-se al salari regularment percebut pel treballador, excepte que per norma 
convencional de caràcter prioritari s’estableixin exclusions, o bé, imports específics””. 
Al final de l’informe, el Defensor del Poble fa una sèrie de recomanacions al Secretari 
d’Estat, entre elles “que s’interpretin les previsions del Reial Decret-Llei en allò referit 
a la supressió de la paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012”. 
També suggereix la possibilitat d’introduir modificacions al Reial Decret-Llei. 
 
A la reunió de la Comissió de Coordinació de l’Ocupació Pública, celebrada el 31 de 
juliol de 2012 i convocada per la Directora General de la Funció Pública del Ministeri 
d’Hisenda i Administració Pública, i amb l’assistència del Director General de Costos 
de Personal d’aquest departament, dels Directors de Funció Pública de les 
Comunitats Autònomes i d’una representació de la Comissió de Funció Pública i de 
Recursos Humans de la FEMP, es va tractar sobre l’aplicació del Reial Decret-Llei 
20/2012. A la nota-resum d’aquesta reunió es reconeix el següent: “Meritació: 
l’entrada en vigor del Decret deroga la regulació de la meritació de la paga del mes 
de desembre. Es produeixen així dues situacions: 1. Després del 15 de juliol les 
pagues extres no es liquiden. 2. El Reial Decret-Llei no afecta al període entre l’1 de 
juny de 2012 i el 14 de juliol de 2012”. Queda clar, doncs, que els treballadors del 
sector públic tenen dret a cobrar la part proporcional de la paga extraordinària de 
desembre meritada entre els dies 1 de juny i 14 de juliol. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal d’ICV-EUiA planteja l’adopció del 
següent acord: 
 
Que l’Ajuntament de Mataró pagui als seus treballadors municipals i càrrecs electes, 
així com en allò que respecta a les aportacions als grups municipals, la part 
proporcional de la paga extraordinària de desembre, així com de la paga addicional 
de complement específic o pagues addicionals equivalents, meritada entre els dies 1 
de juny i 14 de juliol de 2012.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta que aquest RD és sinònim de retallades. En aquest cas parlem de 

les pagues extra de Nadal. Aquestes polítiques no són noves. Ja el govern de 

Zapatero va reduir un 5% el sou dels treballadors en general. També hi ha hagut 

polítiques de congelació de sous i continuarem amb aquesta tendència de disminuir 

la capacitat adquisitiva dels nostres treballadors. La proposta parla d’una qüestió 

legal, que el mateix defensor del poble defensa. S’està demanant que el govern 

compleixi la llei que ells han establert i que diu que aquesta mena de mesures no es 

poden aplicar de forma retroactiva. Nosaltres donarem suport a aquesta demanda. 

Es retalla la paga de Nadal, però d’una manera ambigua es deixa dit que, en un futur, 

cap al 2015, es podrà retornar. Ens sorprèn que això sigui retornat via pla de 

pensions, és a dir, que no els cobraran els treballadors, sinó que aniran als bancs. 

Novament aquest govern fa polítiques que beneficien clarament les entitats 

bancàries. Iniciativa per Catalunya avui ens proposa que es pagui la paga extra, tant 

als treballadors com als càrrecs electes. Hem de recordar que en aquest mateix 

Ajuntament tots els càrrecs electes vam votar a favor de renunciar a la nostra paga 

sencera i, no només renunciar-hi, sinó cedir-la a finalitats socials. Demanaria que no 

s’incloguessin, doncs, els càrrecs electes en aquesta proposta. 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que el que estan reclamant és el 

reconeixement i la igualtat del dret. Tenim dret tots a ser tractats de la mateixa 

manera i no podem renunciar, pel fet de ser polítics, a ser tractats d’acord amb la llei. 

Evidentment, tal com vam acordar, la nostra aportació continuarà fent-se igual. 

 
 
 

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

pensa que s’han de mirar les condicions laborals i els convenis de cada grup de 

treballadors de l’Ajuntament. No tots els funcionaris tenen el mateix conveni i d’aquest 

depèn la meritació de cada paga des de la data que es va cobrar l’última. Veig que 

això està inclòs en l’acord. 
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Nosaltres no estàvem d’acord en què a la proposta s’incloguessin els càrrecs electes. 

Independentment que en un ple passat tots vam votar a favor de suprimir la paga 

extra de Nadal per aquest any 2012, nosaltres, al novembre de l’any passat, vam 

presentar-ne una demanant suprimir la paga extra i estaria anant en contra del nostre 

ideari. Jo demanaria també si és possible treure-hi els càrrecs electes. 

 
 

 

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

Catalunya, recorda que el seu grup forma part del mateix partit del govern de l’Estat i 

entenen que el RD és de mesures temporals i excepcionals. El Sr. Safont-Tria 

parlava abans de propostes trampa i a mi em sembla impresentable el que vostès 

tracten de fer aquí. Tots vam aprovar una moció en què es deia que cedíem la paga 

extra. En el seu acord no es diu que se cedeixi per temes socials.  

M’agradaria veure si és tan popular demanar que es pagui la part de paga extra als 

funcionaris o que es pagui la part de càrrecs electes i el que parla de la part dels 

grups municipals. A veure si s’haguessin atrevit a votar en contra quan es va 

presentar la moció. Crec que és el que s’hauria d’haver fet en aquell moment, és a 

dir, si algú no hi estava d’acord es podia abstenir o votar en contra, però no 

manifestar el seu acord. El que passa és que llavors quedava molt malament votar-hi 

en contra i ara queda molt bé demanar això.  

Nosaltres continuem donant suport a aquella moció on es deia que no cobràvem la 

paga extra els càrrecs electes en solidaritat, no només dels funcionaris, sinó també 

de tota aquella gent que no la cobrarà pel fet d’estar aturada.   

 
 

 

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

que aquí es fa és reconèixer tots els drets que els treballadors tenen. L’acord que 

vam prendre anteriorment pel que fa als càrrecs electes i als grups municipals el 

mantenim. Per tant, nosaltres donaríem suport a aquesta interpretació.  
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La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

manifesta que malgrat els arguments del Sr. Martínez per defensar la proposta de 

resolució, l’Ajuntament de Mataró no pot pagar la paga extraordinària del personal 

municipal perquè el Reial Decret Llei ho impedeix i és d’obligat compliment, és 

normativa bàsica i no ho pot fer. Ja ens agradaria poder pagar-la, perquè també hem 

dit en aquesta Sala de Plens que els funcionaris no són els responsables dels mals 

del món, com tampoc no ho són els polítics, per tant si hi hagués aquesta possibilitat 

l’Ajuntament la pagaria. El Sr. Esteve Martínez ha citat en la seva part expositiva un 

Informe de la Defensora del Poble, Sra. Soledad Becerril, que fa recomanacions 

sobre aquest tema, i les eleva a la Secretaria d’Estat. Per això li demano que retiri la 

proposta, i quan aquesta consulta es resolgui per la Secretaria d’Estat, vostè pot 

replantejar-la i tindrem tots els elements per saber si això que vostè demana es pot 

fer o no. Si no ho retira, lògicament el govern municipal hi votarà negativament. 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, vol que consti en acta que els representants del 

grup municipal d’ICV-EUiA en cap cas tindran un euro de més a les seves butxaques 

per fer aquesta reclamació. Continuarem mantenint el mateix criteri de la proposta.  

La Defensora del Poble evidentment fa recomanacions, Sra. Soler, però a la reunió 

de la comissió de Coordinación de Empleo Público no hi va qualsevol, hi van aquelles 

persones que determinaran la validesa d’aquest RD. El Reial Decret Llei no afecta el 

període comprès entre l’1 de juny del 2012 i el 14 de juliol del 2012. Jo li prego que 

sigui valenta i apliqui aquest criteri, que és un criteri que funciona, no només a 

l’administració pública, sinó també en qualsevol relació laboral. Per tant, no retirarem 

la proposta perquè estem convençuts que tenim raó i que hi ha mecanismes per 

salvaguardar els interessos de l’Ajuntament sense transgredir la llei.  

 
 
 

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

expressa que l’esperit de la proposta d’Iniciativa és bo i que no és una proposta 

trampa. Com que ha quedat clar que es manté la proposta que vam aprovar en 

matèria de la paga extra dels càrrecs electes, hi votarem a favor.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal 

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

Vots en contra: 13,   corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 

Abstencions: Cap.  

 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, puntualitza que aquesta és un proposta de 

resolució que quedarà aprovada políticament, però subjecta a la interpretació jurídica 

del que hi pugui haver com a norma superior. Pot generar un conflicte, però ha 

quedat clar quin és l’esperit. 

Tots els treballadors municipals han de tenir clar que aquest RD de juliol ens marca 

un seguit de coses per una imposició determinada i per una situació determinada. 

Sense entrar a valorar si està bé o malament, estem abocats a aquesta 

circumstància.  

 
 
 
 
20 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  PER QUÈ 

S’ESTUDIÏ LA CONDONACIÓ DEL DEUTE DELS MATARONINS I 

MATARONINES AMB L’AJUNTAMENT QUAN ES TROBIN EN 

SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA. 
 

La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la proposta següent: 
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“Atès que la crisi econòmica que patim ha provocat que creixin d’una manera 
important el nombre de mataronins i mataronines que tenen veritables problemes per 
arribar a finals de mes, o directament de famílies amb més d’un dels seus membres o 
fins i tot, tots ells en situació d’atur de llarga durada. 
 
Atès que al Ple de setembre es va aprovar inicialment el Reglament municipal de 
prestacions econòmiques d’urgència social per atendre situacions de necessitats 
puntuals, urgents i bàsiques i el seu procediment de concessió. 
 
Atès que la situació de les persones que poden tenir accés a aquests ajuts haurà de 
ser valorada prèviament pels serveis socials de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Atès que a la ciutat es va aprovar en el seu moment que algunes persones poguessin 
satisfer els deutes per multes previstes a l’ordenança de civisme o de trànsit. 
 
Atès que aquestes persones difícilment podran satisfer les seves obligacions 
tributàries amb l’Ajuntament de Mataró. 
 
Atès que al projecte d’Ordenances Fiscals per 2013 contempla facilitats pel pagament 
dels tributs municipals tot i que aquestes persones ho tenen molt difícil per satisfer-
les.  
 
Atès que alguns Ajuntaments com ara el de Girona s’han plantejat introduir la 
commutació de determinats deutes municipals per serveis a la comunitat. 
 
Proposem a la consideració del Ple el següent Acord: 
 
-El Govern Municipal estudiarà la possibilitat de que els ciutadans beneficiaris dels  
ajuts contemplats al Reglament d’ajuts econòmics d’emergència econòmica o aquells 
que estiguin en situació d’atur de llarga durada puguin condonar el seu deute amb 
treballs per la comunitat. “ 
 
 

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

Popular, expressa que aquesta és una proposta poc concreta que no determina 

exactament en què consistirà. Aquelles persones amb pocs recursos ara mateix no 

tenen garantits els drets socials. Això s’haurà d’evitar a través d’iniciatives municipals. 

Crec que cal aprofundir molt més en la iniciativa de la tarifació social.  

Entenem que la prioritat és aclarir en què consistirà, com s’establirà i quan 

començarà el tema de la tarifació social. A mi m’agradaria saber què hi diu el Servei 

de Benestar Social i conèixer molt més a fons quina és la realitat. Es poden donar 

situacions molt diverses, com ara persones que de forma voluntària, perquè no tenen 

recursos, no puguin pagar perquè estan a l’atur i els agradaria fer una aportació 
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social que compensi el que ara se’ls reclama. Però també es poden donar casos de 

persones sense recursos i amb una situació social d’inestabilitat que suposi que, no 

només estan patint de forma greu la crisi, sinó que a més se’ls culpabilitzarà i se’ls 

condemnarà a fer treballs per a la societat, quan en realitat no són les culpables sinó 

les víctimes. Per tant, aquesta proposta no em queda clara i és per això que ens hi 

abstindrem. 

 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, confirma que al seu grup municipal li agradaria 

votar aquesta proposta però els sobren 5 paraules. Aquestes paraules són: “amb 

treballs per a la comunitat.” No podem estigmatitzar aquells que ho estan passant 

malament. Amb això els equiparem, per exemple, amb aquells que cometen un 

delicte de trànsit i no em sembla just. 

Jo crec que aquest Ajuntament ja no deixa ningú a l’estacada ni persegueix ningú pel 

fet que no pugui pagar els seus deutes. Si no és així, això sí que ho hauríem de 

canviar. Per tant, això aniria una mica en contra del que tots plegats estem fent aquí 

des de fa molt mesos: intentar pal·liar al màxim les carències de  molta de la gent que 

ho està passant molt malament. Jo penso i em consta que si una persona realment 

està en situació de no poder fer front als seus deutes municipals, l’Ajuntament no està 

fent ús de la seva capacitat punitiva per perseguir encara més aquestes persones. Si 

no es retiressin aquestes paraules, nosaltres hi votaríem en contra. 

 
 
 

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

anuncia el vot favorable del seu grup municipal. Hi votarem favorablement per no 

perjudicar la gent de casa. Pensem que aquestes mesures només s’haurien d’aplicar 

a les persones amb nacionalitat espanyola. Si les persones d’altres nacionalitats no 

poden pagar els seus impostos, potser el que haurien de fer és tornar als seus països 

o demanar ajuda a les seves respectives ambaixades. Tal com estan les coses, 

creiem que cadascú ha de lluitar per la seva nació. Els espanyols tenim uns drets 

adquirits històricament, que encara han de millorar molt més. Tal com estan les 
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coses, no ens podem fer càrrec de tothom. Hi donarem suport perquè en el punt 

d’acord es diu: “Estudiar la viabilitat per fer possible aquesta proposta.”  

 
 

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, destaca que a 

l’inici de la part expositiva hi ha una confusió de conceptes perquè parla d’algunes 

persones que poguessin satisfer deutes per multes previstes a l’Ordenança de 

Civisme. No són deutes per multes, sinó que són sancions que es canvien per una 

mesura que té una intenció educativa, és a dir, que no es torni a fer allò que ha 

causat el mal. Per tant, és un concepte diferent. Quan parlem de les sancions de 

trànsit, es pot canviar el pagament d’aquella sanció fent un curs que ajuda a millorar 

la seguretat de tothom. Aquí estem parlant de persones que tenen accés a uns ajuts 

d’emergència, estem parlant, per exemple, d’una família de quatre membres que 

cobra 1.081 euros al mes.  

No entenem què hi ha al darrere d’aquesta proposta i que es condoni allò que no es 

pot pagar amb treballs per la comunitat. És una forma dissimulada d’obtenir 

treballadors a un cost molt baix? Perquè si nosaltres tinguéssim l’oportunitat de 

generar i d’oferir feina, l’hauríem d’oferir en condicions dignes, amb un contracte, amb 

uns drets, etc. No creiem que sigui bo aprofitar-se de persones que estan patint molt. 

Aquesta no és una manera de ser solidaris amb qui ho està passant pitjor. El que 

faríem seria estigmatitzar aquestes persones perquè tothom conegués la seva 

situació precària. Si no poden pagar els tributs municipals en els terminis establerts, 

nosaltres hem d’aplicar aquestes mesures que queden contemplades a les 

Ordenances Fiscals, que aquest any amb la nova proposta es milloren. Només 

apliquem aquestes mesures a aquest tipus de persones, que són les que estan patint 

més, però no les proposem aplicar en altres àmbits com, per exemple, a aquells a qui 

hem regalat l’amnistia fiscal o a aquell petit autònom que no podrà pagar la Seguretat 

Social. Això no és correcte; premiem els que fan molt de mal i als que pateixen la 

situació els castiguem i donem publicitat d’aquesta situació. Lamentem propostes 

demagògiques com aquesta perquè no beneficien la gent més desfavorida, per tant, 

nosaltres hi votarem en contra. 
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La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, interpreta que aquesta proposta de resolució parla de tres temes. 

En un primer moment es parla del Reglament d’Ajuts Socials i els plans de treball 

vinculats a situacions d’emergències socials dins els Serveis Socials, que és quelcom 

que ja contempla el reglament. Per una altra banda, hem entès que també es parla 

de l’Ordenança de Civisme i aquelles sancions administratives que poden ser 

computables per treball. I, per últim, parla de les obligacions tributàries derivades de 

les Ordenances Fiscals. També parla del que va fer l’Ajuntament de Girona que, 

segons les declaracions del seu regidor de Serveis Socials, va explicar que no es 

tractava de perdonar un deute, sinó de donar l’opció per sufragar el deute amb treball 

i no amb diners, però referint-se a sancions administratives i sancions de trànsit o 

actes incívics. En aquest sentit, el Diari de Girona posava com a exemple els 

ajuntaments de Terrassa, Rubí o Mataró i deia que les seves ordenances permeten 

canviar el pagament de deutes per treballs en benefici de la comunitat. 

En temes d’Ordenances Tributàries, com deia la Sra. López, s’està contemplant en 

les Ordenances Fiscals aquest tipus de bonificacions. A mi no m’ha semblat entendre 

que es digui que la gent que rebi ajuts econòmics d’emergència social hagi de fer 

treballs. Com que es diu que s’estudiarà i no s’especifica quin tipus de deute es 

condonarà, si s’entén que són les obligacions tributàries i derivades de les 

Ordenances Fiscals, està bé que es faci un informe en aquest sentit. Per això, no 

hem vist que vagi més enllà de temes d’Ordenances Fiscals o sancions 

administratives, i tot i que ho barreja amb el tema del reglament, no ho hem entès en 

aquest sentit. És per això que es votarà favorablement aquest estudi.  
 
 

 

La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, opina que no s’ha interpretat bé l’esperit de la proposta. Estic d’acord amb 

el Sr. Safont-Tria que és una proposta inconcreta perquè han de ser els tècnics de la 

casa els que han de concretar el què. Ha de quedar clar que fer treballs per a la 

comunitat seria completament voluntari. És una mesura per donar més opcions a qui 

no pugui pagar els tributs administratius i que ho vulgui fer.  
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Estem d’acord amb el Partit Socialista, en tant que han dit que són coses diferents. 

Quan algú ha comès una infracció en temes de civisme i de trànsit, l’esperit és 

diferent, és d’un valor educatiu. Parlem de persones en situacions molt delicades i és 

per això que seran els serveis d’assumptes socials de l’Ajuntament els que ho hauran 

de valorar. Aquesta és una proposta que s’està portant a terme amb èxit en algunes 

ciutats. A Girona, per exemple, les persones que tenen un lloguer social i tenen 

veritables dificultats econòmiques, se’ls proporciona aquesta opció. 

 

 

 

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

Popular, recorda que havia dit que s’hi abstenia perquè el redactat no aclaria bé què 

s’estava votant. Veient que CIU hi dóna suport i fa una lectura que jo entenc que no 

és la que puc intuir, manifesto que el meu vot serà contrari. El que demanaria és que 

la retiressin i la redactessin d’una forma molt més explícita per saber exactament què 

s’està votant. 

 
 

 

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

Catalunya, explica que la gent que està rebent una renda mínima d’inserció té un 

seguit d’obligacions. És convenient que les tinguin i entra dintre del projecte des de fa 

molts anys. L’única cosa que estem proposant és que qui vulgui es pugui acollir a 

aquest tipus de mesures.  

 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3).   
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Vots en contra: 11,   corresponent als membres del grup municipal 
Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Pere Galbany, regidor del grup 

municipal de Convergència i Unió. 

 
 
21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA DE MILLORA 

DELS EQUIPAMENTS DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Vist que és responsabilitat de l'Ajuntament de Mataró vetllar perquè les condicions 
de treball de la Policia Local de Mataró siguin de màxima seguretat. 
 
Atès que les unitats motoritzades de la Policia Local realitzen intervencions que en 
ocasions requereixen desplaçaments immediats i maniobres que els exposen a un 
major risc en carretera. 
 
Vist que existeix la possibilitat d'adaptar els cascos de qualsevol model (integral, 
modular/abatible o jet) per a la conducció de vehicles de dues rodes amb la finalitat 
d'incorporar un sistema addicional de protecció cervical amb  airbag de seguretat. 
 
Vist que l'adaptació dels cascos reglamentaris que utilitzen els agents de les unitats 
motoritzades de la Policia Local per incorporar un airbag de seguretat cervical 
implicaria dotar-los d'un plus de seguretat per protegir-los en cas de col•lisió i 
minimitzar així el risc de patir lesions greus cervicals. 
 
Aquesta mesura representaria una millora pels treballadors i treballadores de la 
Policia Local, i considerem que la seguretat laboral és una part dels drets laborals 
molt important. Aquesta millora repercutiria positivament en el servei que la Policia 
Local dóna a la ciutadania, per tal de garantir la seva seguretat i els seus drets i 
llibertats, sense cap tipus de discriminació o exclusió. 
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Vista la viabilitat de la proposta, que es va aprovar el passat mes de Maig de 2012 a 
la ciutat de Badalona. I vista també la bona acceptació per part formacions polítiques 
com CIU o el PP a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, fins i tot pel Govern d'allà 
del PSC que diu que no tindria cap inconvenient en  incorporar una millora així. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya sol•licita al 
Ple l'adopció dels següents acords: 
 
1- Sol•licitar a la regidoria de serveis territorials i via publica, que iniciï la negociació 
amb empreses que comercialitzin la protecció cervical amb airbag de seguretat per 
incorporar-ho als cascos de les unitats motoritzades de la Policia Local de Mataró. 
 
2- Donar trasllat de l'acord al cos de la Policia Local de Mataró i a les seccions 
sindicals de la Policia Local de la nostra ciutat.” 
 
 
 
 

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

Popular, expressa que l’Ajuntament ha de vetllar perquè es compleixi la normativa de 

riscos laborals, no només pels agents de la Policia Local, sinó també pel conjunt dels 

treballadors de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i de les empreses 

externalitzades que treballen per a l’Ajuntament. Una persona motoritzada té un risc 

important i tot el que siguin millores per a les condicions de treball, benvingudes 

siguin. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta i animem que iniciatives com 

aquesta es puguin fer de forma més genèrica.  

 
 
 

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

Catalunya, anuncia el suport del seu grup municipal a aquesta proposta. Entenem 

que l’Ajuntament ja pren les mesures que calen, però és cert que aquest tipus de 

treballadors municipals tenen un risc especial i una tensió especial. Qualsevol mesura 

que es pugui afegir per millorar la seguretat en el treball ens sembla perfecte.  

 
 
 

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

Manteniment, explica que el seu grup municipal va consultar quin era aquest sistema 

que es proposa. Sembla ser que no tots els sistemes que ens han plantejat són 

compatibles, ni amb la uniformitat actual de la policia, ni amb el casc que fan servir. 
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Per tant, s’haurà d’estudiar la possibilitat d’introduir aquest sistema i que sigui viable 

amb la uniformitat actual i els mitjans actuals. Ens ha sorprès perquè no havíem rebut 

cap petició per part de cap membre del cos de motoristes de la Policia de Mataró en 

aquest sentit. Malgrat de vegades reivindiquen alguna millora en l’uniforme, en aquest 

sentit no havíem rebut res. 

És voluntat d’aquest govern que es puguin assolir totes aquelles mesures que 

previnguin els riscos laborals i, donat que l’acord que vostès proposen que s’adopti és 

el d’iniciar les negociacions amb les empreses que ho comercialitzen per veure la 

viabilitat d’incorporar-ho, podem assumir aquesta proposta d’acord en el benentès 

que s’haurà d’estudiar aquest sistema per fer-lo viable amb la uniformitat de la policia. 

 
 
 

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

dóna les gràcies als grups municipals que donen suport a aquesta proposta. És 

responsabilitat de tots vetllar per la seguretat de tots els treballadors i treballadores 

de la casa, no només de la Policia Local.  

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

Convergència i Unió (7), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista. 
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PRECS I PREGUNTES 
 

22  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA PER VETLLAR PEL MANTENIMENT DE LA 

RIERA DE SANT SIMÓ. 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 
“Atès que a la Riera de Sant Simó hi ha zones amb un excés de vegetació (adjuntem 
fotografia). 
 
Atès que també es detecta zones amb restes de brossa i deixalles. 
 
Atès que en aquesta època de l’any solen produir-se pluges abundants que poden 
ocasionar riuades i cal que la Riera de Sant Simó estigui el més neta possible per tal 
de canalitzar l’aigua de la millor forma possible. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA formula al govern municipal el següent PREC: 
 
Que els serveis de manteniment de l’Ajuntament de Mataró realitzin les tasques 
necessàries per tal de netejar la Riera de Sant Simó, condicionant-la correctament 
per les eventuals riuades que es puguin ocasionar, particularment amb l’arribada de 
la tardor i les pluges.” 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, avança que aquest prec el podran acceptar de forma parcial.  

Com vostès ja saben, l’any passat es van fer unes neteges de l’allera. Això es va fer 

malgrat no ser competència de l’Ajuntament; entenem que és una competència que 

correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El que sí que podem fer, amb els 

Serveis de Manteniment, és netejar les deixalles, perquè això sí que és competència 

municipal. Per tant, en aquesta part sí que li acceptem el prec.  

L’any passat vam netejar l’allera perquè, malgrat haver fet diversos requeriments a 

l’ACA, ens van autoritzar a fer-ho, però ens van dir que no tenien recursos per pagar-

ho. Nosaltres ho vam netejar perquè feia molts anys que no es netejava i vam 

entendre que era una urgència i una necessitat. Això va costar a l’Ajuntament gairebé 



 84

40 mil euros. Hem reclamat a l’ACA que ens torni l’import, cosa que no ha fet.  De 

moment, amb mitjans de l’Ajuntament, no podrem atendre aquest prec. Com que 

hem vist que en el termini d’un any tornem a tenir l’allera igual que abans,  

continuarem reclamant a l’ACA les seves obligacions i buscarem aquesta quantitat 

que ens va costar, mitjançant altres recursos com els ajuts d’altres administracions. 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, agraeix l’explicació de la Sra. Calpe. 

Entenc que perquè les alleres de les rieres estiguin en condicions hi ha una part que 

és municipal i una altra part que no. Hem de seguir insistint perquè en alguns 

moments, quan les crescudes d’aigua són molt grans, es poden produir problemes 

importants. De fet, això ja ha passat. Estem en una zona, la mediterrània, en la que 

un dels riscos són les rieres. Hem de seguir insistint. Potser no és un intervenció 

prioritària en aquests moments, però seria una acció preventiva.  

 

 

 

23  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE DETERMINADES 

PRÀCTIQUES QUE SUPOSEN UN RETARD I UNA DESPESA 

PELS SERVEIS SANITARIS DE LA CIUTAT. 

 
El senyor Marco A.Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“La crisi que estem patint ha provocat diferents ajustos i retallades a serveis que 
s’inclouen a l’anomenat Estat del Benestar. Aquest Grup Municipal sempre ha estat 
partidari de millorar l’eficiència i eficàcia d’aquests serveis per fer-los sostenibles i 
accessibles a una gran part de la població. Amb aquesta situació cal ser molt clar i 
seriòs i determinar quins serveis són assumibles i quins no. 
 
D’aquests reajustes o retallades els que més contestació social han tingut han estat 
els que fan referència a la sanitat i a l’educació. Aquest fet contrasta amb les queixes 
que ens han fet arribat diferents professionals sanitaris sobre una situació que ells 
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troben anormal i que compartim amb ells i és que hi ha pràctiques que no s’haurien 
d’assumir des de la Sanitat Pública com ara la circumcisió per motius religiosos, 
pràctica que segons ens han comentat és freqüent a la nostra ciutat i que és 
demanda com si d’una infermetat es tractés per una part dels immigrants de la nostra 
ciutat. 
 
Òbviament respectem les creences de cadascú, gairebé totes són molt respectables, 
però entenem que hi ha pràctiques que no són assumibles amb diners públics, aquest 
entenem que seria el cas. 
 
Desconeixem el nombre d’operacions d’aquest tipus que es realitzen a la nostra ciutat 
i també la despesa que això suposa, així com si suposa un retard i un augment de les 
llistes d’espera per altres operacions que són més prioritàries. 
 
Donat que el sr. Alcalde, és el Vicepresident del Consorci Sanitari del Maresme, 
presentem el següent PREC: 
 
-  Des dels serveis sanitaris de la ciutat es demanarà al Consorci Sanitari del 
Maresme quantes peticions d’operacions de les citades es realitzen a la ciutat cada 
any i quin és el temps d’espera per a realitzar-les. Quantes d’aquestes operacions es 
realitzen efectivament. 
 
-  El Govern Municipal ens informarà d’aquestes dades.” 
 
 

 

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

i Consum, expressa que tenen en compte el prec i que, a més, ja tenen la resposta 

del Consorci Sanitari del Maresme, per part de la Directora de Persones i 

Comunicació, que ens diu: “En resposta a la seva petició, li comunico que el Consorci 

Sanitari del Maresme no ha efectuat cap circumcisió per motius religiosos.” 
 
 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, creu que no ha estat contestat. No estem dient que es digui obertament 

que es fan circumcisions per motius religiosos, estem dient que quines d’aquestes es 

fan dient que es tracta d’una malaltia i, en realitat, es fan per motius religiosos.  
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El senyor Joan Mora, alcalde president, opina que el Sr. Fernández diu que es fan 

determinat tipus d’operacions sota el paraigües d’una malaltia. Però això, en 

definitiva, ho deu decidir un metge. Jo l’emplaço, com a vicepresident del Consorci, a 

enviar un escrit al Consorci com a regidor de l’Ajuntament de Mataró. Amb tota 

seguretat se li contestarà i, fins i tot, se’l citarà perquè se l’informi de tot això i, si 

vostè considera que hi ha una mala praxi, la pugui explicar.  

 

 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL SERVEI 

DE NETEJA DELS EDIFICIS PÚBLICS. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Els edificis on es realitzen activitats municipals de l’administració pública, disposen 
d’un servei de neteja que garanteix que es pugui oferir un servei de qualitat. Un espai 
net i endreçat és la primera bona impressió dels usuaris de qualsevol servei. 
 
L’Ajuntament de Mataró té externalitzat el servei de neteja a una empresa privada, 
C.E.L.S.A., amb la qual hi té un contracte establert. Els darrers anys el nombre de m2 
totals dels edificis públics han augmentat considerablement. Malgrat aquesta 
evidència, el pressupost de l’any passat no va augmentar. El Servei de Compres i 
Contractacions de l’Ajuntament, ha anat aminorant els darrers anys la partida 
econòmica destinada a la neteja dels edificis municipals i ha donat instruccions a 
l’empresa responsable de la neteja perquè disminueixi el nombre d’hores dedicades 
en cada equipament. 
 
Atès que el personal de neteja dedica cada vegada menys hores en cada 
equipament. 
 
Atès que les treballadores de C.E.L.S.A. han de netejar més equipaments en un sol 
dia dedicant un temps important en els desplaçaments. 
 
Atès que la qualitat del servei s’ha vist afectat ja que el nombre d’hores dedicades a 
cada centre ha disminuït. 
 
Atès que l’empresa C.E.L.S.A. ha anat deteriorant les condicions laborals del seu 
personal tot substituint les jubilacions per contractes temporals en precari. 
 
Atès que el personal està forçat a mantenir la qualitat del servei però ha de fer la 
mateixa feina amb menys temps. 
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Atès que aquesta situació ha generat malestar entre el personal de neteja i els 
usuaris dels equipaments. Estrés i males cares han sovintejat els últims mesos en 
detriment del bon ambient de treball. 
 
Atès que properament s’inaugurarà la nova biblioteca pública Antoni Comas, tot 
augmentant els equipaments que la mateixa plantilla de personal haurà de netejar. 
 
És per tot això que el grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula les 
preguntes següents: 
 
1. El govern municipal té previst augmentar la partida pressupostària de cara al 2013 
davant l’evident augment d’equipaments municipals que necessitaran servei de 
neteja? 
 
2. S’ha constatat la disminució de les hores dedicades en cada equipament municipal 
i el possible deteriorament de la qualitat del servei? 
 
3. Des del 2008 quins equipaments s’han incorporat al servei de neteja i quins han 
estat eliminats? 
 
4. Quina previsió té l’Ajuntament per l’ampliació i/o renovació de l’actual contracta.  
5. Quin nivell d’estabilitat laboral haurà de mantenir l’empresa concessionària.  
 
I formulem també el prec següent: 
 
1. Que l’Ajuntament faciliti el desplaçament del personal de la neteja entre diferents 
equipaments amb un servei gratuït del Mataró Bus.” 
 

 

 

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

explica que, a banda de poder compartir aquesta preocupació i estar d’acord en 

certes afirmacions de la part expositiva, cal matisar algunes coses. Les legítimes 

reivindicacions de qualsevol treballador s’han de fer al fòrum que toca. Aquestes 

reivindicacions d’unes treballadores que pertanyen a una empresa s’han de fer 

arribar a l’empresa, en aquest cas, és l’Ajuntament. També és responsabilitat de 

l’Ajuntament vetllar perquè els proveïdors i qualsevol tipus d’empresa compleixi  amb 

la normativa. Més enllà d’això, l’Ajuntament no pot entrar a decidir quines són les 

condicions que una empresa ha de tenir amb els seus treballadors.  

Pel que fa a la seva primera pregunta, les partides pressupostàries es fan mirant 

quins costos tindran els serveis de neteja. Cada any poden variar perquè hi ha 

equipaments que s’inauguren, com pot ser la biblioteca, però n’hi ha d’altres que es 
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donen de baixa per trasllats de serveis. El que es fa amb l’empresa globalment és 

contractar hores dedicades a neteja. Per tant, estem parlant d’hores dedicades en 

equipaments. Aquesta relació que vostè vol fer no és així perquè durant l’any es 

poden donar d’alta uns edificis i es poden donar de baixa uns altres. Per tant, del que 

estem parlant és d’hores. Aquestes hores que tenim pactades recolliran aquest 

increment d’IVA de tres punts, l’increment de l’IPC corresponent i aquests nous 

equipaments que vostè comentava, com és la Biblioteca Antoni Comas. Per tant, la 

partida pressupostària de l’any vinent recollirà això. 

Respecte a la segona pregunta, s’han disminuït hores en alguns equipaments i s’han 

augmentat en uns altres, per tant, no considerem que això tingui res a veure amb la 

qualitat del servei. No ens ha arribat cap queixa relativa a la qualitat del servei. 

Quant a la tercera pregunta, el global d’increment d’hores des del 2010, per 

successius acords de ple, seria de 22.698,39 hores anuals, mentre que han disminuït 

15.363,47 hores, també per successius acords de ple. Han augmentat moltes més de 

les que s’han disminuït, per tant, no té per què motivar ni tancaments ni canvis en el 

sistema de neteja ni deteriorament en el servei.  

Pel que fa a la quarta pregunta, l’ampliació és donar resposta i servei als diferents 

edificis que potser ara tenen una altra utilitat. El contracte acaba el dia 21 de juliol del 

2013 i, per tant, es valorarà si hi ha possibilitats de pròrroga, com amb tots els 

contractes que finalitzen en aquest Ajuntament, o, en tot cas, treure un altre cop la 

licitació.  

En referència a la cinquena pregunta, nosaltres, sempre que treballem amb els 

nostres proveïdors, intentem i procurem que conservin els llocs de treball i que la 

gent sigui estable.  

Pel que fa al prec, no li puc acceptar perquè no són treballadors de l’Ajuntament de 

Mataró i, per tant, no podem oferir un servei gratuït. En tot cas, dins de les seves 

reivindicacions laborals jo els mencionaria que elevessin als seus representants 

sindicals, de la seva empresa, que reivindiquin aquesta millora.  
 
 

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

Popular, creu que la Sra. Soler no ha contestat algunes preguntes molt concretes 

que li ha fet. A la pregunta tres li demanàvem quins eren els equipaments i vostè 
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m’ha parlat d’hores. Vostès parlen d’hores però la realitat és que si antigament es 

dedicaven, per exemple, tres hores a un equipament, ara se’n dediquen dues. Quan 

dediques menys temps a una cosa la qualitat se n’ha de ressentir. Això és el que 

estan denunciant el col·lectiu de treballadores. A més a més de baixar la qualitat del 

servei, es demana que la mateixa feina es faci amb molt menys temps i ocasiona que 

hagin de treballar a un ritme que genera malestar. 

A la quarta pregunta li preguntava quina valoració feien vostès davant la possibilitat 

imminent de plantejar una pròrroga de l’actual concessió d’aquest servei. Ens hauran 

d’informar de quins són els seus plantejaments per tenir clar si es continuarà amb la 

possibilitat de la pròrroga de dos anys més, o no, i quins són els criteris per prendre 

aquesta decisió. A nosaltres ens preocupa l’estabilitat laboral i aquesta no està 

garantida, perquè la tendència que veiem és d’anar cada vegada precaritzant 

aquestes condicions de treball. Si hem d’atacar l’atur, ataquem-lo protegint, com a 

mínim, aquests llocs de treball que tenim a la ciutat.  
 
 

 

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

recorda que ha comentat que podia facilitar-li tot el reguitzell d’equipaments. Si vol li 

facilito o els hi dic ara. El contracte finalitza al juliol del 2013 i estem a novembre del 

2012. Sempre hi ha un període en què, si es fa una pròrroga, és diferent de si es fa 

una nova licitació. Lògicament, hi ha un plec de condicions que s’aprova a la 

comissió informativa, de la que vostè és membre actiu. Per tant, podem explicar això 

en qualsevol altre format.  
 

25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA RELATIVA AL CONSELL ASSESSOR DEL 

CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME. 
 

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

pregunta següent: 
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“El 26 d’Octubre de 2011, el senyor Joan Mora i Bosch va ser elegit president del 
Consorci Maresme Digital Mataró-Maresme titular del canal de televisió públic 
comarcal m1tv. Ha passat doncs un any sencer des d’aquell nomenament sense que 
coneguem cap novetat entorn del Consell consultiu que estatutàriament i per llei està 
obligat a tenir aquest Consorci. Concretament l’article 6.3 dels vigents estatuts del 
Consorci diuen: 
 
“ El Ple del Consorci ha de crear un Consell de naturalesa consultiva i assessora, tal i 
com determina l’article 32 .2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre de la 
Comunicació Audiovisual de Catalunya que, entre d’altres funcions, ha d’emetre un 
informe preceptiu sobre la capacitat, mèrit i idoneïtat dels candidats a desenvolupar 
els càrrecs de màxima responsabilitat de la gestió del servei públic audiovisual 
d’àmbit local. 
 
Aquest Consell ha de garantir, d’acord amb el contracte programa i amb el que 
estableixi el reglament d’organització i funcionament, la participació dels grups socials 
i polítics més representatius dins del territori corresponent, i també de les entitats 
sense ànim de lucre del mateix territori”. 
 
Aquest Consell assessor va ser constituït en el seu moment i estava composat per 
representants dels partits polítics amb representació comarcal, sindicats majoritaris, 
entitats culturals i professionals vinculats als mitjans audiovisuals. A hores d’ara 
desconeixem la situació d’aquest Consell Assessor i per tant si s’està incomplint el 
que determina la llei i els estatuts del Consorci. 
 
És per tot això que formulem les següents preguntes: 
 
1.- S’ha procedit a la renovació dels membres del Consell Assessor del Consorci 
Digital Mataró-Maresme durant l’any de mandat del nou president? 
 
2.- Qui en forma part i en representació de quines entitats? 
 
3.- Quan es va reunir per darrera vegada aquest Consell Assessor? 
 
4.- Entén l’alcalde, en la seva qualitat de president del Consorci, que ens trobem 
davant una situació de normalitat del Consell Assessor del Consorci? 
 
5.- Més enllà de l’ètica professional dels treballadors de m1tv, que en cap cas posem 
en dubte, qui garanteix la pluralitat del canal de televisió m1tv?  
 
6.- Té el president la voluntat de prescindir definitivament d’aquest òrgan de 
participació en la gestió del canal públic i comarcal de televisió?” 
 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, explica que no 

s’han renovat els membres del Consell Assessor en aquest darrer any. 
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Pel que fa a la segona pregunta, tan bon punt es renovi s’informarà detalladament de 

qui en forma part. El Consell Consultiu Assessor és l’òrgan consultiu que determina 

la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya i és l’òrgan que ha d’informar, entre 

d’altres assumptes, del contracte programa amb l’ens gestor del mitjà i els càrrecs 

directius del Consorci. A l’estructura actual hi ha 6 representants nomenats per 

entitats ciutadanes d’àmbit comarcal pertanyents a municipis del Consorci, que 

designa el ple a proposta del President, 5 representants, entre professionals i experts 

en l’àmbit del Consorci, que també designa el ple a proposta del President, i 5 

representants polítics nomenats pels partits que tenen representació als municipis 

membres del Consorci i designats per les seves direccions comarcals. Actualment 

són 7 les forces polítiques que caldria representar, per la qual cosa, en la sessió 

plenària del Consorci prevista pel proper 15 de novembre, se sotmetrà a la 

consideració dels membres l’aprovació de la modificació del reglament per complir 

amb l’equanimitat que ha de tenir el Consell, en el que hi mancarien actualment dues 

persones com a representants de la CUP i de PxC. Quan això s’hagi fet, demanarem 

a les direccions comarcals de les formacions polítiques quins serien el seus 

representants. Aquest és un dels motius pels que encara no s’ha constituït.  

En referència a la tercera pregunta, la darrera vegada que es va constituir el Consell 

Assessor va ser el 25 de gener de 2011. S’ha reunit un total de cinc ocasions. Si no 

en comptem una que va ser per nomenar el Gerent, entre elles, la primera va ser el 

19 d’abril del 2007, la següent el 23 de juliol del 2008, la següent el 29 de setembre 

del 2009 i la darrera que ja he comentat. L’actual presidència hi porta només un any. 

Quant a la quarta pregunta, ja he explicat el tema de les 7 forces polítiques en lloc de 

les 5 i la periodicitat de les reunions. Si afegim que aquest darrer any s’han afrontat 

una sèrie de problemes, com el tancament del Consorci del Nord, la renovació amb 

dificultats d’una pòlissa de crèdit que hi havia i la baixa d’alguns ajuntaments, creiem 

que estem dins la normalitat. Tant el President com el plenari tenen la voluntat de no 

prescindir d’aquest òrgan participatiu, sinó de posar-lo en funcionament.  

Pel que fa a la cinquena pregunta, la pluralitat és garantida per la professionalitat 

dels treballadors que, per aquest govern, està fora de dubte. També la garanteix els 

òrgans que té el Consorci, sorgits de la voluntat popular expressada als processos 

electorals. El Consell Audiovisual de Catalunya té entre les seves funcions, cito 

textualment: “la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, el pluralisme, la 

naturalitat i l’honestedat informativa, així com la lliure concurrència al sector.” 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista manifesta la 

seva sorpresa per haver estat el Sr. Fernández qui ha contestat, tenint en compte 

que el President del Consorci és present a la sala. No crec que sigui de rebut. 

Sr. Fernández, vostè s’empara en la periodicitat de les reunions del Consell, però el 

Consell estava constituït. Per tant, es podia reunir en qualsevol circumstància en què 

s’hagués de prendre una decisió important que afectés el Consorci, com es va fer 

quan es va nomenar el nou Gerent. Ara, el problema és que el Consell no està 

constituït. Quina casualitat que un any després, ara, el 15 de novembre, es torni a 

parlar del tema. No tinc cap motiu per sospitar que això no estigués ja previst, però 

quina casualitat. Fa un any que sabíem que hi havia 7 grups municipals. Ara se 

n’adonen vostès, d’això? Crec que han estat badant i no pensant que estaven 

incomplint els Estatuts. En tot cas, estarem encantats de rebre la convocatòria.  

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, aclareix que el 

govern decideix qui respon i deixa constància que ell també forma part del plenari del 

Consorci. Les competències delegades que tinc tenen a veure amb temes de 

comunicació i relacions institucionals. Hi ha unes funcions principals, el contracte 

programa i el nomenament d’un equip directiu, però sobretot hi ha hagut aquestes 

prioritats que ha hagut de tenir el plenari, és a dir, la renovació de la pòlissa, el 

tancament del Consorci del Nord i la baixa d’ajuntaments. Encara hi ha ajuntaments 

que estan anunciant que es donaran de baixa. Crec que el canal públic comarcal de 

televisió estava en una situació de precarietat i com hem garantit la seva existència i 

el seu funcionament amb garanties mereixia prioritzar aquests temes. 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista li demana al Sr. 

Fernández que no fugi d’estudi precisament perquè s’han hagut de prendre decisions 

importants. Precisament perquè s’havien de prendre decisions importants, s’havia 

d’haver constituït el Consell Assessor. O és que només recorrem a la participació 

quan no s’han de prendre decisions importants? 
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26  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA  SOBRE EL DRENATGE I L’ESTAT 

DE LES INSTAL•LACIONS DE L’ESTADI D’ATLETISME. 
 

La senyora Flori Torres, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta el prec següent: 

 
“El passat 20 de Novembre de 2008 es van inaugurar les obres de remodelació de 
l’Estadi Municipal d’Atletisme de Mataró. Les obres van costar, segons consta a la 
web de PUMSA, 310000 euros i van consistir entre d’altres millores en el canvi d’un 
nou tartan, paviment, a tota la pista. 
 
Doncs, bé, hem rebut queixes d’atletes i usuaris de l’Estadi en el sentit de que les 
pistes es coverteixen en una piscina els dies de pluja, especialment a la zona de 
salts, degut a les deficiències en el drenatge de les pistes. També ens han fet arribar 
les molèsties que els provoca la manca d’iluminació d’una de les torres i del gimnàs ja 
que es va produir un robatori del cable de coure de la mateixa, degut a aquest fet els 
usuaris s’estan entrenant a les fosques. 
 
És per aquests motius que presentem el següent Prec: 
 
-Els responsables municipals del manteniment faran un estudi de l’estat del sistema 
de drenatge de l’Estadi d’atletisme on consti les deficiències que provoquen la 
situació explicada amb anterioritat i quina despesa suposaria l’arranjament del 
mateix. 
 
-Es procedirà a la reparació de la torre d’il·luminació que ara no funciona així com 
l’il·luminació del gimnàs.” 
 
 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, accepta el prec. 

Pel que fa a la deficiència en el drenatge de les pistes, és sobradament conegut que 

existeix aquest problema. La pista sintètica d’atletisme i les zones de salts i 

llançaments són d’un material que no té porositat i no té drenatge. L’evacuació de 

l’aigua de pluja s’ha de fer pels pendents del sòl, on està posada la pista sintètica 

superior. Aquest material està posat en un espai que ha de tenir un pendent que ha 

d’anar cap a una canaleta perimetral de la línia de la pista que ha de tenir una 

pendent que ha de ser de l’1% a la pista i de l’1 per mil a la zona de salts. En aquesta 

zona en concret, malgrat la validació de la Federació Catalana, en nom de la Real 
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Federación Española de Atletismo, ho van donar per correcte, tenim aquest 

problema. Pel que fa al robatori del cablejat d’una columna de llum, no provoca 

entrenaments a les fosques, sinó que hi ha hagut menys llum en un revolt. Ahir sí 

que hi havia el problema del gimnàs que avui s’ha pogut resoldre.  

En el moment en què es va entregar l’obra a l’Institut d’Esports, al 2008, ja es va fer 

la reclamació d’aquesta situació, malgrat la validació i el certificat de la Federació 

Española d’Atletisme. Després ja es va pressupostar la reparació, que és molt 

costosa, i fins ara no s’ha pogut tirar endavant. És per això que a l’any 2009 es va 

decidir invertir 30.000 euros en una màquina assecadora que s’utilitza cada vegada 

que plou i hi ha alguna activitat que ho requereixi. Malgrat això, s’ha demanat a 

l’empresa Mondo Ibérica SA un informe de proposta de solució actualitzada 

mitjançant els seus tècnics d’obra. L’adjudicatària del contracte del subsòl va ser 

Fomento. Aquesta millora passa per arrencar tot el paviment sintètic, fressar tot el 

terra cimentat, tornar-lo a fer amb la pendent adequada i tornar a posar el nou 

paviment sintètic. Estem a l’espera del nou informe però el pressupost que hi havia 

fins ara era de 250.000 euros.  

Pel que fa a la reparació de la torre d’il·luminació del gimnàs, es va fer la denúncia 

corresponent a la policia. S’ha fet un pressupost de reparació i s’ha passat a la 

companyia asseguradora de l’Ajuntament. El pressupost de la reparació està al 

voltant dels 20.000 euros a causa de la destrossa d’algunes caixes elèctriques i a la 

quantitat i la qualitat del cable de coure. L’asseguradora encara no ens ha contestat 

però nosaltres vam tirar endavant el tema del gimnàs perquè no hi havia gens de 

llum. Hem estat esperant un cable de 120 metres que es va demanar, perquè no n’hi 

havia en estoc, però ja l’hem rebut i en principi aquesta tarda ja han de tenir llum un 

altre cop al gimnàs.  
 
 

 

La senyora Flori Torres, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

demana al Sr. Galbany que li passi per escrit la resposta que li acaba de donar. 
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27  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’INCOMPLIMENT DEL REGIDOR 

D’ENSENYAMENT D’ELABORAR UN INFORME SOBRE 

L’EFECTE DE LES RETALLADES EN L’ÀMBIT EDUCATIU DE LA 

NOSTRA CIUTAT. 
 

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

pregunta següent: 

 
“En el Ple del passat mes de juliol el Grup Municipal Socialista va formular el següent 
prec que en la seva part dispositiva deia: 
 
1.- El govern municipal elaborarà, en el plaç màxim d’un mes després d’haver-se 
iniciat el curs escolar, un informe exhaustiu dels efectes quantitatius (nombre de 
places disminuïdes) i qualitatius (efecte sobre els programes educatius especialment  
els d’atenció a la diversitat) de tots i cadascun dels centres escolars d’educació 
infantil, primària i secundària de la nostra ciutat per presentar-lo a la CMI 
corresponent, al Plenari de l’IME i al Consell Escolar Municipal. 
 
2.- El govern municipal valorarà políticament aquests efectes i l’impacte sobre la 
qualitat de l’educació a la nostra ciutat. L’acta del mateix Ple recull de manera 
inequívoca l’acceptació del prec per part del regidor d’Ensenyament i el seu 
comprimís per pal·liar les retallades que denunciàvem en el nostre prec. Diu 
concretament l’acta: 
 
“El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, accepta el prec. 
Nosaltres també ens afegim a aquest interès per saber les conseqüències de les 
retallades. Treballarem per tenir aquestes dades i les analitzarem. Intentarem trobar 
mesures que afectin el menys possible aquestes possibles retallades que ens puguin 
arribar i desitgem que de cap manera afectin els alumnes. Els docents són un graó 
preferent a l’educació dels nostres joves i hem d’estar al seu costat. El punt segon per 
descomptat que també l’accepto”. 
 
Quatre mesos després de formular-se el prec i dos mesos després iniciar-se el curs, 
aquest grup municipal no té cap notícia de l’informe al que es va comprometre el 
senyor regidor, com també desconeixem quines mesures s’han pres per part del 
govern municipal en la línia de l’anunciat pel regidor. 
 

És per tot això que formulem les següents preguntes: 
 
1.- Per què no s’ha elaborat, en el temps estipulat d’un mes, l’informe sobre l’efecte 
de les retallades educatives tal com es va comprometre el regidor d’Ensenyament 
davant el Ple municipal? 
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2.- Quines mesures ha pres el govern municipal per pal·liar l’efecte de les fortes 
retallades que han patit les escoles de la ciutat en aquest inici de curs. 
 
3.- Qui assumirà políticament aquest nou incompliment del regidor d’Ensenyament?” 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, comenta que en aquest punt de l’ordre del 

dia hi havia una petició de paraula per part de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, 

però finalment se’ls ha comunicat aquest matí que no intervindria ningú, ni en aquest 

punt ni en el punt 30. 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, en resposta a la 

primera pregunta sobre el retard en l’elaboració de l’informe de l’efecte de les 

retallades, diu que el compromís pres en el mes de juliol fou donar resposta al prec 

del grup del PSC un mes després d’iniciat el curs escolar (mitjan octubre). Les dades 

per satisfer el seu prec provenen en part del Departament d’Ensenyament i en part 

de la Comissió de Garanties d’Admissió. Tant les unes com les altres, hem intentat 

que fossin tan completes i actualitzades com fos possible, per la qual cosa no ha 

estat fins a un mes i mig després de començar el curs que les he presentades a la 

comissió informativa del passat 30 d’octubre. D’altra banda, a la comissió informativa 

del 26 de setembre ja vaig donar als grups municipals documentació de les dades de 

matriculació, de ràtios i de distribucions per centres. És a dir, part de la informació 

que se’ns demanava ja la vam fer arribar fins i tot abans del termini estipulat. 

Respecte a la manca de les dades qualitatives, estem mirant que ens les acabin de 

fer arribar. Ja sap vostè que nosaltres estem fent el seguiment als Serveis Territorials 

per poder-les obtenir i esperem tenir-les en breu. 

Quant a la segona pregunta, val a dir que les competències i recursos municipals no 

poden pal·liar les decisions d’altres administracions, ni sobre les plantilles ni les 

dotacions de recursos de centres d’educació reglada. Ara bé, les dotacions 

municipals d’educació del curs 2012-2013 s’han orientat en tres línies per tal de 

mantenir els programes educatius municipals i en algun cas substituir la reducció de 

subvencions rebudes d’altres administracions. Les línies de dotació les hem 

centrades en tres punts:  
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1. Mantenir els recursos i la qualitat dels centres de titularitat municipal. 

2. Mantenir els programes de suport a les activitats educatives complementàries 

als centres escolars públics i concertats.  

3. Pal·liar o compensar parcialment alguna reducció de subvencions d’altres 

administracions que han estat molt significatives en alguns programes com el 

Pla Educatiu d’Entorn, els PQPIs, les escoles bressol i l’Escola de Música.  

A continuació, li faig una relació de les accions municipals més destacables en 

l’àmbit educatiu: s’han mantingut obertes totes les aules d’escola bressol possibles, 

s’ha mantingut l’espai d’infants i família de l’escola bressol el Tabalet i hem proposat 

tirar endavant l’espai d’infants i família de l’escola bressol de Rocafonda, s’ha 

aconseguit ajuts per a quota escolar i menjador escoles bressol, es manté l’activitat 

de patis oberts de 0 a 6 a l’escola bressol Rocafonda i espai de criança del mateix 

barri, es dóna continuïtat a les activitats fonamentals que són la gran majoria del Pla 

Educatiu d’Entorn amb gran esforç perquè no rebem cap ajut de la Generalitat, com 

ara per reforç escolar, patis oberts, projectes singulars, projectes d’aprenentatge i 

servei, la ràdio a l’escola, el teatre en horari lectiu, el “Fem dansa”, una societat 

intercultural, el curs intensiu de llengua catalana, tallers de llengua àrab, “Esport i 

lleure al teu abast”, etc.  

S’ha mantingut la dotació del personal municipal destinat a donar suport a l’OME, es 

dóna suport a l’ampliació de l’experiència d’educació per a l’emprenedoria primària, 

es consolida el Dispositiu Local d’Inserció (DLI) amb recursos només municipals, 

s’aplica una reducció de dues hores lectives als tutors d’ESO de l’Institut Municipal 

Miquel Biada per destinar-se a la selecció tutorial amb l’alumnat i les seves famílies, 

que suposa una hora més del que disposen i ho subvenciona el Departament 

d’Ensenyament. Distribució de l’alumnat dels tres grups d’ESO autoritzats de cada 

nivell en quatre grups per tal de reduir les ràtios dels grups en tota l’etapa (el ràtio 

d’ESO a Miquel Biada són 24 alumnes a primer, segon i tercer i les ràtios oficials 

serien de 32 alumnes per aula i 23 a 4t d’ESO, i la ràtio oficial seria 30 amb 33). 

Es manté l’oferta de PQPI amb recursos només municipals, ampliant a un nou curs 

en substitució del de l’electricitat, que havia quedat obsolet i que havíem eliminat 

perquè no teníem recursos. Gràcies a l’acord que vam assolir amb el PSC, 

Ensenyament ens va fer arribar recursos per fer un grup més, que ha estat aquest de 

Manteniment i Reparació d’Equips Informàtics. 
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Respecte a l’Escola de Música, val a dir que s’amplia l’oferta de formació musical 

amb 13 hores respecte al contracte inicial. Hem hagut de fer més ajustaments a 

causa de la reducció de la subvenció per part d’Ensenyament. Es mantenen totes les 

activitats educatives complementàries com “Anem al teatre”, “Contes d’arreu del 

món”, entre d’altres, i es mantenen els ajuts al transport escolar per a centres 

allunyats del domicili. No hem tancat cap servei i aprofito per agrair la feina tan dura 

que estan duent a terme els tècnics de l’IME i tot el personal implicat del món 

educatiu de la ciutat. 

Pel que fa a la tercera pregunta, com a regidor sóc el responsable de la gestió 

educativa municipal i no els he pogut donar aquestes respostes abans perquè he 

esperat a tenir les dades tan completes com fos possible. Tan bon punt anem tenint 

més informació els la farem arribar.  

  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, creu que el Sr. 

Galbany s’ha equivocat d’informe. Aquest informe me’l podia fer la Sra. Calvo, sense 

tenir el detall de les dades, però el podia haver fet ella. Jo no li he demanat un 

informe sobre el que fa l’Ajuntament, li he demanat un informe sobre quin ha estat 

l’efecte de les retallades de la Generalitat en l’educació de la nostra ciutat i què en 

pensava políticament aquest Govern. I això és el que vostè em va acceptar. Vostè ha 

vingut amb el catàleg i ja el coneixem. Vostè parla d’un informe que va donar a la 

comissió informativa el 31 d’octubre, sense figurar a l’ordre del dia de la comissió, i el 

prec és del dia 30. Aquest informe té una comparativa de nombre d’alumnes 

escolaritzats a Mataró en ensenyaments obligatoris en el curs actual i en el curs 

passat. Aquesta informació ja la teníem, excepte una dada interessant, que és el 

professorat en ensenyaments públics en el curs actual i en el curs passat : 153 

alumnes menys i 41 mestres i professors menys. Aquest és l’informe que jo li 

demanava, l’efecte de les retallades.  

Diu vostè que el professorat realitza una hora lectiva més en comparació amb el curs 

passat, ja ho sabem, però la meva pregunta era: i què deixen de fer? Què ha passat 

amb els desdoblaments? Què ha passat amb el reforç de l’aula? Què ha passat amb 

la valoració qualitativa? Això és tan fàcil de fer com trucar als directors dels centres i 

preguntar-los-ho, o bé reunir-los. I veure què ha passat amb el projecte Proa o amb 
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el CREDA. O què ha passat amb el programa de reactualització de llibres? Les 

escoles tenen pendent de cobrament el 2011-2012 però no hi ha programa per al 

2012-2013. Què ha passat amb els projectes d’autonomia de centre, pendent de 

cobrament el 2011-2012? I què passarà amb les aules d’estudi o amb el “Mou-te” o el 

“Caminem plegats”? 

Això és el que li demanàvem. Ja sabem que vostè no és el responsable si han 

retallat el projecte d’autonomia de centre, però vostè té l’obligació de vetllar per 

aquests programes. I quan algun grup de l’oposició li pregunta, poder-ne donar 

resposta. 

Continuo amb l’informe: comparativa d’alumnes, grups i ràtios entre el curs actual i 

els dos cursos anteriors: si tinc el nombre d’aules i el d’alumnes, només cal fer una 

divisió. Aquesta dada no calia que me la donés. I acaba amb un últim paràgraf: “Les 

dades i altres informacions al respecte no són a l’abast de l’Ajuntament atès que són 

competència del Departament d’Ensenyament. Tot i així, hem demanat al 

Departament poder-ne disposar i, en el cas, d’obtenir-les, les posarem a la seva 

disposició”. Sr. Galbany, per què em va acceptar el prec? Ja m’ho podia haver dit 

això al mes de juliol. Per cert, el curs va començar el dia 3 i no pas el dia 12. I els 

directors, unes setmanes abans, i per tant ja tenien la relació de les seves plantilles. 

La relació de les plantilles estava a les escoles al mes de juny i, per tant, ja sabíem 

l’efecte de les retallades docents. D’altra banda, s’ha deixat una retallada: la que més 

afecta la vida normal dels centres escolars en aquest moment, les substitucions. 

Quan un mestre es posa malalt, triguen 10 dies lectius a substituir-lo. Sap què 

representa això per als alumnes i per als centres? S’ha de treure el substitut d’on es 

pugui. Ja sé que vostè no n’és el responsable però alguna cosa hi deu tenir a veure, 

si més no en el moment d’acceptar la responsabilitat de ser el regidor d’Educació de 

la ciutat. Aquesta fugida d’estudi és inadmissible.  

Sr. Alcalde, al mes de juliol li vaig demanar la dimissió del Sr. Galbany i ara em veig 

obligat a tornar-li a demanar. A partir d’ara el responsable dels temes educatius de la 

ciutat per a aquest grup municipal no serà el Sr. Galbany sinó vostè, Sr. Alcalde. Que 

mai més un grup municipal, quan demana un informe, se li enviïn dos fulls i un 

paràgraf de 4 línies. No és de rebut ser tractats així. Després, si us plau, li agrairé 

que m’enviï aquest altre informe, que també és prou interessant tenir-lo. 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna la paraula al Sr. Galbany perquè 

contesti al Sr. Baron.  

 

 

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

informació que ha donat estava incompleta. Hem fet arribar la informació per parts: la 

informació quantitativa i, respecte a la informació qualitativa, aquestes dades falta 

complementar-les. Fins i tot també falta fer la valoració política final. En cap moment 

li he dit que aquest document que vam donar a la comissió informativa sigui tot això 

que vostè ha dit que és. Sàpiga que des de l’IME estem treballant molt i seguim molt 

atents l’evolució del dia a dia de la situació escolar de la ciutat. Per descomptat, la 

nostra postura és totalment de respecte per a totes les manifestacions i actes de 

denúncia contra les retallades i treballem perquè aquestes siguin minimitzades i el 

més imperceptibles possibles per als alumnes i els docents. Properament li acabaré 

de fer arribar les dades. 

  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, diu al Sr. 

Galbany que aquesta tarda aquí a baix no hi havia 1.000 persones equivocades. Hi 

havia 1.000 persones molt preocupades per tot això que he explicat. Si no estava en 

condicions de garantir-me aquestes dades, no m’hagués acceptat el prec. Sr. 

Alcalde, reitero la meva demanda, perquè crec que no són maneres de tractar un 

tema tan important per a la ciutat com és l’educació amb un informe de dues pàgines, 

de les quals el 90% de la informació l’oposició ja en disposava.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon que el regidor Galbany ha contestat el 

que el Sr. Baron li preguntava. Entenc que aquest cas es resoldrà i les coses d’ordre i 

consideració política queden dintre del que és el Govern.  
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28  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES 

DISMINUCIONS QUE HA PATIT EL CONTRACTE DE NETEJA 

DE LA NOSTRA CIUTAT. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“La situació de la neteja viària de la nostra ciutat deixa molt que desitjar en diferents 
aspectes. A alguns carrers i zones de la ciutat es poden observar imatges que no són 
la millor de les presentacions: 
 
-Mobles abandonats al costat de contenidors de la brossa durant dies i entorpint el 
pas dels vianants. 
 
-Residus orgànics al voltant dels contenidors. 
 
-Contenidors que desprenen una mala olor que fa molt desagradable el passar al 
costat i més encara viure-hi a prop. 
 
-Carrers bruts. 
 
En els últims anys la contracta de recollida d’escombreries i de neteja viària ha patit 
continues disminucions en el seu import, mentre pujava el preu que els mataronins i 
mataronines havien de satisfer mitjançant el tribut corresponent. En el projecte 
d’Ordenances Fiscals que el Govern ha presentat pel 2013 el preu de la taxa puja fins 
a un 7%, just el doble de l’IPC previst per calcular la resta de tributs. 
 
És per això que el Grup Municipal Popular presenta les següents preguntes al proper 
Ple Muncipal: 
 
-Quantes disminucions ha patit el contracte de recollida de residus i neteja viària en 
els últims anys? 
 
-En quants treballadors ha minvat aquest servei també en els últims anys? 
 
-Té prevista alguna actuació el Govern Municipal per millorar aquest servei?” 
 

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

Manteniment, llegeix les respostes: 
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El contracte actual es va adjudicar per acord de ple de l’1 de juny l’any 2006 per un 

import de 7.393.000 € (IVA inclòs). D’aleshores ençà, aquest contracte ha estat 

subjecte a les següents modificacions: l’any 2007 hi va haver una ampliació en 

1.219.580 € (IVA inclòs) per a la contractació de la recollida selectiva que no s’havia 

contemplat al contracte inicial. De l’any 2007 fins ara, a banda de l’ampliació, hi ha 

hagut les següents reduccions en el pressupost: l’any 2009 hi va haver una 

disminució del contracte inicial en 881.344 €, l’any 2010 hi va haver una disminució 

en 901.824 € respecte també del contracte inicial, l’any 2011 hi va haver una 

disminució respecte del contracte inicial d’1.300.678 € i a l’any 2012 hi ha hagut una 

disminució d’1.722.092 €. Amb aquestes reduccions el que es fa és respecte del preu 

inicial. Per ajustar el servei a les necessitats de recollida actuals, s’ha reduït mig 

equip de càrrega lateral amb un conductor i un peó. La disminució del contracte que 

preveiem per a l’any 2013 és només de 14.000 €. 

Pel que fa als treballadors, el servei ha minvat en un total de 37 persones: 19 

implicades directament en la neteja viària, 2 en la neteja de platges, 12 en la recollida 

de residus i voluminosos i 4 en la neteja de mercats ambulants. Cal aclarir que 

aquestes reduccions s’han fet intentant no acomiadar treballadors que tinguessin un 

contracte fixe. El desglossament d’aquestes 37 persones en els anys és de 14 

persones el 2009, 3 l’any 2010, 8 el 2011 i 12 el 2012.  

En resposta a la darrera pregunta, val a dir que sí. Som receptors de les queixes de 

molts ciutadans sobre la situació de la neteja a la ciutat. Precisament amb aquesta  

preocupació, ja hem decidit que de cara al pressupost de l’any vinent, malgrat la 

reducció gairebé lineal que s’ha hagut de fer amb totes les partides de tots els 

serveis de l’Ajuntament, hem fet un esforç pressupostari molt important per no reduir 

ni tan sols aquesta rebaixa lineal que s’ha de fer del pressupost de neteja i mantenir 

el mateix pressupost que l’any passat, fins i tot amb l’augment de l’IPC i de l’IVA.  

També hem iniciat converses amb l’empresa contractada, Fomento, perquè ens 

presenti un pla de millora que sigui efectiu i real, que es detecti a la ciutat, amb els 

recursos que li donem. Som conscients que hi ha aquesta preocupació a la ciutat.  

Aprofito per informar-los que també treballem amb l’empresa i els treballadors per 

exigir que compleixin amb el servei que tenen contractat i amb aquesta finalitat s’ha 

aconseguit evitar la vaga que hi havia anunciada. Fem tots els esforços possibles per 

arribar a un acord. 
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, agrairà que a la comissió informativa corresponent els donin detalls 

d’aquest estudi de l’empresa concessionària de com millorar el servei, tot i que 

pensen que no n’hi ha prou. 

 

 

 

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

Manteniment, respon que l’estudi que s’ha demanat a l’empresa probablement no 

estarà a punt per a la propera comissió informativa del dia 13. Però tan bon punt 

tinguin les propostes, els n’informaran.  
 
 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, reitera la voluntat del Govern de no reduir 

més els contractes de neteja perquè tots sabem com està la neteja de la ciutat, però 

encara cal quadrar el pressupost i aquesta és la realitat que tenim malauradament.  

 

 

 

29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES DENÚNCIES 

PER ESTREBADES A LA VIA PÚBLICA A CERDANYOLA. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Durant les últimes setmanes hem rebut reiterades queixes de veïns de Cerdanyola 
de Mataró, en concret de comerciants i residents del C/Rosselló i adjacents que han 
vist o patit estrebades en aquestes zones de la ciutat, segons ens han comentat fins i 
tot en més d’una ocasió en un dia.  
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També ens han fet arribar la seva preocupació per la impunitat i el “descaro” amb la 
qual actuen els lladres que fins i tot no dubten en enfrontar-se i amenaçar als 
vianants que intenten ajudar a les víctimes d’aquests robatoris. 
 
Davant d’aquesta situació, presentem les següents Preguntes: 
 
-Té coneixement el Govern Municipal d’aquesta situació? 
 
-S’han denunciat per part de les persones que han patit aquests fets delictius? 
 
-En cas afirmatiu, quantes denúncies hi ha hagut? 
 
-Es pensa fer algun tipus d’actuació per posar fi a aquests fets? “ 
 

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

Manteniment, és conscient que el barri de Cerdanyola és un dels llocs on s’ha produït 

un increment de fets delictius del tipus que s’indiquen.  

Respecte a la segona pregunta, donat que la pregunta no dóna dades de quines 

persones són les que han patit els fets delictius, no puc contestar-li si els han 

denunciat o no. El que sí que li puc dir és que hi ha hagut denúncies per robatoris 

amb violència o intimidació a la via pública. Pel que fa al nombre de denúncies, 

segons les dades oficials i tot i que a Mataró se’ns fa molt difícil desglossar per carris 

o barris els fets delictius, perquè són dades que no estan introduïdes en un sistema 

que ho permeti, li puc dir que des de l’1 d’octubre del 2011 al 30 de setembre del 

2012 s’han formulat 258 denúncies per robatori amb violència o intimidació a la via 

pública a tota la ciutat. Si algunes d’aquestes corresponen als veïns del carrer 

Rosselló, segurament sí però no li puc concretar.  

En resposta a la quarta pregunta, tant la Policia Local de Mataró com els Mossos 

d’Esquadra estem treballant respecte d’això. A més, s’està gestionant tot un pla 

d’actuació conjunt i coordinat entre tots els efectius per intervenir en aquelles 

tipologies de delictes que més alarma creen entre els ciutadans. En aquest cas, es 

preveu des de presència visual dissuassòria fins a la investigació de fets i els seus 

possibles delictes relacionats. També s’està treballant amb els dos cossos policials 

en la redacció de plans de seguretat concrets per a cada barri de la ciutat per atendre 

les necessitats específiques de cada barri.  
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, entén que la regidora no tingui constància del carrer i el portal on s’ha 

produït cada delicte, però opina que ella deu veure les declaracions de la policia i 

potser li podria contestar si en les tres últimes setmanes hi ha hagut un increment 

d’incidents en aquella zona. També entenc que vostè no pugui saber quina persona 

ha patit un robatori i no ha denunciat, però sí que pot tenir constància de més o 

menys quants robatoris o trucades o avisos hi ha hagut segons les declaracions 

policials i quantes denúncies hi ha hagut al final. Finalment, està molt bé que 

s’incrementi la presència de la policia i que hi hagi més coordinació quan hi ha una 

demanda o un clam al carrer, però durant molts anys se’ns ha dit que Mataró era un 

exemple de coordinació policial. Alguna cosa falla. 

 

 

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

Manteniment, constata que les dades que li demana el Sr. Calzada no les té perquè 

recopilar per carrers aquestes dades no es té informatitzat de manera que es pugui 

consultar al moment. Ara bé, si vostès em fan aquesta pregunta per escrit amb més 

temps, de manera que puguem demanar aquestes dades a la Policia Local, jo li 

podré concretar més aquesta informació per escrit.  
 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, afegeix que si acotem l’espai a les darreres 

tres setmanes és més fàcil trobar la informació que es demana, el problema és no 

tenir un sistema informatitzat. Existeixen al mercat sistemes que permeten fer-ne el 

seguiment, però malauradament l’Ajuntament no en té. Pel que fa a la coordinació, 

tingui per segur que mai n’hi ha prou i la prova és que quan et poses a insistir sempre 

tots som capaços de millorar el sistema amb pràcticament els mateixos efectius. Això 

és el que està fent la ciutat en aquests moments. Els tindrem informats puntualment. 
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30  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA DEMANANT LA PRIORITZACIÓ DE LA 

SEGURETAT A LA NOSTRA CIUTAT. 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 

 
“En el Ple del passat mes d’octubre el Grup Municipal Socialista va formular un prec 
amb caràcter d’urgència sobre les situacions relatives a la seguretat percebuda a la 
nostra ciutat, que el govern municipal va rebutjar, on demanàvem: 
 

1. Es revisarà el funcionament de la policia local, marcant una especial prioritat en 
quant a presència i actuació estable als barris de Rocafonda i Cerdanyola 

 
2. S’elaboraran Plans d’actuació per aquests barris que recullin actuacions de 

caràcter social i de millora de l’entorn urbà, què siguin consensuats i acordats 
amb els interlocutors socials i els veïns i veïnes dels respectius barris. 

 
Veiem amb preocupació que a la nostra ciutat s’ha generat una situació que està 
deteriorant la convivència en alguns dels nostres barris. Tots som conscients i 
coneixedors de les circumstàncies que provoquen que alguns sectors de la ciutat 
tinguin un major nombre de  riscos convivencials. 
 
És en aquest context que nosaltres considerem que cal enfortir la prevenció per 
generar un espai públic inclusiu, en el que es puguin exercir els drets de seguretat i 
convivència. La seguretat no es pot reduir, els efectius policials són més necessaris 
que mai, no es poden retallar. No es pot reduir a la mínima expressió la policia de 
proximitat. Cal impulsar valors i actituds cíviques, prioritzant polítiques de mediació 
comunitària i de caràcter social, desenvolupant eines educatives i preventives. També 
veiem amb preocupació altres mesures com la eliminació dels plans d’entorn, o el 
canvi d’horari lectiu en els instituts, què provoca que els adolescents tinguin tota la 
tarda lliure i en alguns indrets romanguin al carrer des de les 3 de la tarda. 
 
No existeix una sola mesura que permeti garantir la seguretat, com tampoc una sola 
causa la deteriora, són moltes les accions a impulsar, molts mitjans i persones els 
que cal dedicar. Diverses són les regidories que han de treballar en comú, posant al 
capdavant de les estratègies i objectius de la ciutat la Seguretat, en el primer nivell de 
les prioritats. Cosa que fins ara trobem a faltar. 
 
Hem tingut avisos constants des de l'estiu de l'any passat a diversos punts de la 
nostra ciutat i no s'ha reaccionat. Una mostra va ser la concentració celebrada fa uns 
dies al Parc de Rocafonda, i una altra, la recollida de signatures a  Cerdanyola 
reclamant més seguretat, més civisme, més convivència. Cal que actuem 
immediatament i amb responsabilitat. 
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Per aquests motius, vam presentar al Ple d'octubre el prec on demanàvem una 
vegada més revisar el model policial en quant a presència i actuació estable en 
aquests barris i la definició urgent de Plans d'actuació per establir accions de caràcter 
social i de millora de l'entorn urbà, consensuats i acordats amb els interlocutors 
socials i els veïns i veïnes dels respectius barris.  
 
El Grup municipal socialista, en matèria de seguretat també vol estendre la mà al 
govern per a treballar conjuntament amb els veïns i veïnes i cercar propostes i 
accions que ens ajudin en la millora de la convivència en els nostres barris, en la 
nostra ciutat, a tot Mataró. 
 
Des del convenciment que cal situar la Seguretat al capdavant dels objectius d’aquest 
mandat,  formulem el  següent prec: 
 
1.- Elaborar amb la màxima celeritat possible i abans d’acabar l’any el Pla d’actuació 
conjunt i coordinat de tots els efectius policials anunciat pel govern municipal, que 
permeti la seva posada en marxa a partir de l’u de gener 2013 i que garanteixi la 
recuperació de la policia de proximitat com a eix vertebrador de la seguretat a la 
nostra ciutat.” 
 
 

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

Manteniment, comença dient que al mes d’octubre no van poder acceptar el prec que 

ell va plantejar perquè el que pretenia era tornar a canviar el model de policia que 

justament havia entrat en funcionament al mes de juliol, quan es va reestructurar el 

sistema de Policia de Barri que l’anterior govern havia instaurat. Vam considerar que 

s’havia d’estructurar d’una altra manera per donar més atenció en una franja horària 

on no hi havia Policia de Barri segons l’anterior model i, en canvi, hi havia moltes 

incidències que quedaven sense resoldre. Aquest va ser el motiu, donat que aquest 

nou model que nosaltres havíem iniciat, anomenat col·loquialment “el quart torn”, 

havia començat a funcionar al mes de juliol, en període de vacances pel mig, i que, 

per tant, havia començat a funcionar amb el 100% del rendiment de la plantilla al mes 

de setembre. A l’octubre no podíem valorar l’eficàcia d’aquest canvi i no podíem 

valorar si realment això funcionava per pal·liar els problemes que l’havien motivat, i 

aquest va ser el motiu pel qual no li vaig poder acceptar el prec que em plantejava al 

ple del mes d’octubre. Al novembre ens fan un altre prec que ve a demanar-nos el 

mateix, és a dir, que garantim la recuperació de la policia de proximitat. Per tant, 

malgrat que el que sí que li puc dir és que estem treballant per elaborar un pla amb la 

màxima celeritat possible per tal de coordinar i conjuntar tots els efectius policials de 
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la ciutat, i que com a prec li podem acceptar, el que no podem acceptar recuperar la 

policia de proximitat en el sistema que hi havia abans, perquè amb dos mesos 

tampoc podem fer aquesta valoració de si el canvi ha estat en positiu o no.  

És cert que Mataró s’havia publicat sempre que era un model de coordinació de 

Policia Local i Mossos d’Esquadra, però és evident que aquesta coordinació que hi 

havia hagut a nivell modèlic quan es van desplegar els Mossos ara resultava que no 

era tan efectiva com ho havia estat a l’inici. Això ho hem anat detectant des del 

Govern a mida que hem anat veient i constatant per la informació rebuda dels 

ciutadans que calia un plus de coordinació. És a dir, la policia ja treballava en meses 

de coordinació conjuntes però potser no de la forma eficient que es requeria tenint en 

compte els mitjans de què disposen un i altre en aquests moments. Vostè ho deu 

saber, Sr. Melero, perquè havia estat regidor de Seguretat, que a les meses de 

coordinació de les policies es duien a terme unes reunions tècniques on no hi anaven 

mai els regidors. Malgrat tot, jo he volgut saber com funcionen aquestes meses de 

coordinació i ha sigut quan hem detectat que la coordinació —que sí que la tenien— 

necessitava una empenta.  

Estem treballant en això i en el moment en què tinguem un document de treball que 

puguem presentar i explicar, vostès seran degudament informats pels canals 

corresponents. No els hem avançat res, perquè encara només és una línia de treball, 

però que volem posar en funcionament al més aviat possible. 

Pel que fa a la primera part del prec, evidentment que sí. Ja estem treballant per 

arribar a més coordinació. Pel que fa a la recuperació de la policia de proximitat, 

entenem que amb aquest treball conjunt també hi serà perquè, malgrat no tornarem 

enrere amb el model de Policia de Barri, el que no hem deixat en absolut és el treball 

de la policia de proximitat, que actualment el farà no només el policia de barri que 

tenim, sinó també la unitat de suport al policia de barri i també la policia de Mossos 

d’Esquadra mitjançant la unitat de relacions amb la comunitat que estem treballant 

coordinadament perquè puguin compaginar la seva feina amb la de la Policia Local.  

 

 
El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, afirma que no era 

aquest el to del seu prec. Crec que hi havia alguna frase prou aclaridora de la 

presentació del prec, en la qual ens posem a disposició del Govern. El que passa és 
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que sí que és veritat que vostès van fer un canvi, però no el van posar a debat. El 

que els estic reclamant en aquest prec és que en els temes de seguretat ens puguin 

fer partícips a tota la ciutadania i no només als grups municipals. Aquesta 

consideració que nosaltres fem relativa a la policia de proximitat no la fem nosaltres 

sols, la fa molta més gent del carrer. 

No diu el prec que es torni a recuperar exactament la policia que hi havia, perquè 

nosaltres al programa electoral dèiem de revisar el Pla Estratègic de la Policia Local 

en funció de l’anàlisi d’una nova realitat i previsible evolució sota el concepte d’un 

nou servei de policia integral. Per tant, ja dèiem que s’havien de canviar coses 

perquè havien canviat les situacions també. No està en el meu ànim retreure res, 

sinó simplement poder treballar en comú una situació. Nosaltres al prec del mes 

d’octubre vam posar sobre la taula molts més elements que no eren de policia que no 

pas de policia, però no se’ns va acceptar cap. Amb posterioritat, l’Alcalde va fer unes 

declaracions i va informar que hi hauria tota una sèrie de plans. I són aquests plans 

els que ens agradaria poder debatre amb la resta de grups municipals i amb la ciutat, 

els agents implicats, etc. No segrestin el debat, aquest és l’ànim del nostre prec. Més 

enllà del fet que no he acabat d’entendre quina part del prec m’accepten, el que 

m’agradaria és que acceptin el sentit d’aquest: que amb els temes de seguretat, que 

són cabdals per a tota la ciutat, comptin amb tothom.  
 

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

Manteniment, respon al Sr. Melero que el seu prec llegit textualment diu: “elaborar 

amb la màxima celeritat possible i abans d’acabar l’any el Pla d’actuació conjunt i 

coordinat de tots els efectius policials anunciat pel govern municipal, que permeti la 

seva posada en marxa a partir de l’1 de gener 2013”, i aquesta és la part del prec 

que li accepta. El Govern municipal ja està treballant en aquests plans d’actuació 

conjunts i coordinats amb els efectius policials per posar-lo en funcionament abans 

de l’1 de gener del 2013. En canvi, la part que és difícil d’acceptar és la part que diu: 

“que garanteixi la recuperació de la policia de proximitat”, pels mateixos arguments 

pels quals no li vaig poder acceptar al mes d’octubre.  

D’altra banda, el tema de compartir amb els grups i la ciutadania aquests plans el seu 

prec no el reflecteix. No em faci entendre una cosa que no està escrita.  
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, aclareix que no és 

que s’hagi eliminat al 100% les atribucions de la Policia de Barri o de proximitat. El 

que estem dient és que hi ha necessitat de més policia de proximitat al territori 

(Cerdanyola i Pla d’en Boet Industrial) i és una expressió que ens fan els veïns 

d’aquests sectors, i d’altres també segurament. Cal enfortir la policia de proximitat.  
 

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

Catalunya, agraeix l’ampliació de la resposta de la Sra. Calpe però també destaca 

una qüestió: de vegades tinc la sensació que quan presentem una pregunta poc 

concreta no se’ns concreta la resposta i quan en presentem una d’una mica ambigua 

sembla que ens cenyim al fet que ho sigui. D’altra banda, Sra. Calpe, sobre futurs 

plans no sé si vostè aconseguirà els suports en aquest ple, però em dóna la sensació 

que no, perquè les explicacions que vostè hauria de donar les dóna en altres àmbits 

fora de la comissió informativa. Ha dit que estan treballant en línies d’actuació, però a 

la comissió informativa hi ha un punt que és línies d’actuació on vostè hauria de 

donar les explicacions pertinents. Finalment, està molt bé parlar de coordinació, però 

li recordo que tenim 25 efectius menys de Policia Municipal i uns quants menys de 

Mossos.  

 

 
La senyora Núria Calpe afegeix que evidentment que informaran la comissió 

informativa com a línia d’actuació quan arribi el moment, és a dir, quan estigui 

elaborat el pla.  

 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, creu que ha quedat prou clar el missatge de 

la Sra. Calpe. S’està, en aquests moments, parlant amb tots els cossos policials de la 

ciutat per aprofundir en el tema fins a arribar a un Pla de Seguretat. S’ha demanat fer 

un pla de xoc en aquests barris més problemàtics i hi estem treballant. És clar que 
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s’ha de tenir un primer esborrany, presentar-lo, discutir-lo i tancar-lo. Això és el que 

toca i vostès hi participaran a través de les comissions informatives corresponents. 

Aquesta és la voluntat del Govern i tinc una mica la percepció que digui el que digui 

el Govern vostès no estan disposats a entendre-ho.  

 

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

intervenció de la Sra. Calpe ha estat com a mínim desafortunada. Ha dit que donarà 

la informació a la comissió informativa quan toqui, però és que ja l’hem llegida a la 

premsa aquesta informació. I no és la primera vegada ni la quarta que passa. Vostès 

han de rectificar la seva manera de fer les coses. En primer lloc, se n’ha d’informar a 

la comissió informativa i al Consell Municipal de Seguretat i, després, a la premsa.  

Quan van canviar el model policial ho van fer exactament així; ens el van passar per 

una qüestió laboral. A les 5 de la tarda, nosaltres ens assabentàvem que vostès 

canviaven el model policial i no s’havia reunit el Consell Municipal de Seguretat ni 

s’havia explicat en comissió informativa. Rectifiquin la seva manera de fer i 

segurament l’actitud de l’oposició serà molt més comprensiva envers les mesures 

que vostès prenguin. Segur que coincidim amb la finalitat última, que és millorar la 

seguretat, però nosaltres pensem que la Policia de Barri és una bona policia perquè 

anteposa la prevenció a la reacció. I si vostès tenen una altra visió, tan de bo tinguin 

raó, però facin les coses com toca.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que l’oposició vulgui posar de manifest 

determinades coses, però si tothom té la voluntat de millorar en temes de seguretat, 

està convençut que es farà. El que vostès han llegit a la premsa és que hi ha hagut 

una entrevista amb el conseller, en què es va dir que tindríem tot el suport de la 

conselleria d’Interior per poder crear un Pla de Seguretat, i ja està. No hi ha més 

informacions. Una altra cosa és que a vostès els interessi fer aquest discurs.  

D’altra banda, celebro que el Sr. Melero m’hagi reconegut fa un moment que no hem 

canviat el model de Policia de Barri completament. En tot cas, l’hem estirat cap a la 

franja nocturna amb el suport de membres d’aquest consistori, comptant amb les 
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estadístiques i l’ajut dels tècnics policials. Pensin que avui hi ha moltes més patrulles 

a la ciutat en aquesta franja problemàtica. I si cal fer una comissió informativa amb 

més freqüència, ho farem.  

  

 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, aclareix que, en 

referència a les informacions aparegudes en premsa, no són les de l’entrevista amb 

el conseller d’Interior sinó les declaracions del propi Alcalde el passat 22 d’octubre. 

Aquest dia ens assabentem pels mitjans de comunicació que Mataró farà un Pla de 

Seguretat per a cada barri per acabar amb l’incivisme i pocs dies abans havia tingut 

lloc el ple municipal on nosaltres vam presentar precisament aquest prec. I vostès no 

ens van dir res. D’altra banda, pel que fa als temes de policia i seguretat en moments 

històrics anteriors no hi havia aquest posicionament de responsabilitat. Aquí 

s’esbombaven quines eren les mancances del cos i ara també hi són, però no és 

aquest l’exercici que nosaltres presentàvem avui aquí. Hagués volgut una resposta 

una mica més tranquil·la.  

En el seu moment ja es va parlar, però dels temes de policia ens assabentem de molt 

poques coses a les comissions informatives perquè pràcticament no hi són. Com que 

es van unificar les àrees de Serveis Territorials i Via Pública en una sola comissió 

informativa, estem sempre sense el suport tècnic de la policia o dels serveis 

específics de via pública. Potser també hauríem de revisar això, com també explicar 

que la figura que hi ha de línies d’actuació en les comissions informatives és 

justament per parlar dels temes que encara estan verds. Cal que analitzem quines 

són les coses que s’han de millorar.  
 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, diu que si a les comissions informatives 

manca informació, n’hi haurà més. I si falta suport dels tècnics, també l’hi posarem. 

Però respecte al que diu sobre els mitjans de comunicació, simplement es va a veure 

un conseller, els mitjans se n’assabenten i pregunten. Entenc que vostès estan aquí 

fent el seu paper, però ara mateix tenen tota la informació respecte d’això i la 

continuaran tenint. Els ho garanteixo. 
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31  - PREGUNTA I PREC QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LES 

TERRASSES INTERIORS DELS BARS. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta i el prec següent: 

 
PREGUNTES: 

1. És legal l’ús de terrasses a l’interior dels locals, a l’entrada amb les portes 
més cap a dintre del local? 

2. És legal demanar posar la porta d’accés al local diversos metres darrere 
façana entrada per fer-lo servir com a terrassa? 

3. En cas de ser legal es pot fumar? 
4. Es donen llicències per aquest ús si després l’espai es fa servir com a 

terrassa sense fum, o sigui prohibint fumar? 
PRECS: 

1. Que es faci una campanya informativa. 
2. en cas que no sigui legal demanen que no es sancioni, que s’informi els 

restauradors, hostalers.” 
 

 

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

el prec perquè a molts efectes la Llei Antitabac impulsa que la gent s’espavili i 

aquesta és una de les opcions.  

Farem una campanya informativa i mentre duri la campanya no sancionarem.  

Vostè pregunta: És legal? No. És il·legal? Tampoc. Aquí hi ha tres normes que 

actuen: el Reglament d’Activitats, la Llei Antitabac i l’Ordenança de Sorolls. I al 

Reglament d’Activitats això no està regulat. Per tant, poden posar una taula i poden 

retirar la porta? Poden. Podrien deixar fumar a la taula? No. Es pot infringir 

l’Ordenança de Soroll en aquesta taula? No.  

Conclusió: normalment l’ús d’aquestes taules i d’aquesta retirada de la porta és per 

deixar fumar i és comprensible, però la reacció de l’Ajuntament és no donar aquests 

permisos. En primer lloc, perquè no està regulat i, si ens ho pregunten, no els diem 

que es pugui fer. Hi ha una excepció en què sí que es pot fumar i és als llocs on hi ha 

una cantonada. És a dir, quan tens obertura per dos cantons on passa l’aire i en 

aquella cantonada hi poses tres o quatre taules. Allà sí que es pot fumar perquè 

s’entén que és com un porxo. 
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FORA DE CONVOCATÒRIA 
 

Conclòs l’ordre del dia del Ple, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la 

convocatòria, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa, ha presentat un Prec d’urgència. Ell no té cap inconvenient especial en 

què es tracti avui, però li recorda que el prec va presentar-se després d’haver-se 

circulat la convocatòria i que el ROM marca uns terminis per formar la convocatòria i 

ordre del dia de les sessions ; en tot cas adverteix que quan entri en vigència el nou 

Reglament Orgànic seran molt estrictes en el seu compliment.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, accepta el que diu l’Alcalde del fet que seran 

molt estrictes amb el compliment del ROM. Ara bé, li respon que l’article 13 del debat 

plenari, apartat 5.b., parla dels precs, dels torns i de les rèpliques i ens hem passat 

amb escreix. Jo també seré molt estricte. 

 

 

El Sr. Alcalde pregunta al secretari de la corporació quin tractament ha de donar-se a 

aquest prec d’urgència. El secretari respon que la inclusió de nous punts de l’ordre 

del dia requereix la votació prèvia sobre el caràcter urgent del tema a tractar. 

 

 

El Sr. Melero pregunta sobre què tracta el prec. 

 

 

El Sr. Joan Mora, Alcalde-President, respon que el prec és sobre “la situació 

excepcional de l’educació al nostre país a causa de l’aplicació de les mesures 

decretades pel Govern central i la Generalitat de Catalunya per sortir de l’actual crisi 

econòmica”. Anticipo, però, que el Govern votarà en contra d’aquesta urgència. 
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, admet que segurament no és un prec tan 

urgent. Nosaltres, respecte al calendari, vam confiar fins al dilluns que havia de ser la 

Junta de Portaveus i es va fer abans, per tant, aquests tres dies no ens van anar bé i 

ara no insistirem en la urgència d’aquest punt, però també vull dir que en altres 

ocasions tots hem sigut extremadament generosos aprovant urgències que tampoc 

no ho eren i hauria estat molt fàcil tractar conjuntament aquest prec amb el punt 27. 

En quant al prec, ja ho passarem per escrit o ho tractarem d’una altra manera. 

 

 

Finalment, la urgència no és apreciada pel Ple Municipal i el prec no es tracta. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts d’una de la matinada,  el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  


