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ACTA NÚM. 07/2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 12 D’ABRIL DE 2012. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 7 de l’ordre del dia 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
MARIA CARME MALTAS FREIXAS REGIDORA          (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 3 de l’ordre del dia 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER            REGIDORA                     (PxC) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT 

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 
2341/2012 de 5 d'abril 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 12 d’abril de 2012. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es 
convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la 
sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 d’abril de 2012, a les 19 
hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els 
assumptes consignats en el següent 
 
 
                                             ORDRE DEL DIA 
 
 
 1  Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió extraordinària del 16 de 

febrer de 2012.  
  
2   DESPATX  OFICIAL 
 
 
  DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
  
 3  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per 

instar la Generalitat de Catalunya que eviti l’externalització de serveis de 
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat. 

 
 4  Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CiU, PSC, 

ICV-EUiA i CUP per l’adhesió a la proposició de Llei “Defensem 
l’Escola en català” i de reconeixement a “Som Escola” 
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  DICTAMENS 
 
  ALCALDIA 
 
  5  Ratificar Decret d’alcaldia núm. 1688/2012 de 6 de març, de 

nomenament de Josep Abril com a fill adoptiu de la ciutat a títol pòstum. 
 
 
  CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
  Direcció de Serveis Econòmics  
  Servei de Gestió Econòmica 
 
  6  Modificació Bases Execució del Pressupost 2012. 
 
  7  Donar compte Decret d’alcaldia núm. 2208/2012 de 28 de març, 

d’aprovació de la liquidació Pressupostària de l’Ajuntament i els seus 
Organismes Autònoms, de l’exercici 2011. 

 
  8  Desafectació de les finques del C. Alarcon 27,75,77 i 79, i cessió del 

domini de les finques del C. Alarcon 75,77 i 79, un cop agrupades, al 
Departament d’Ensenyament, per a la implantació d’un institut. 

 
  
  Secretaria General 
  
  9  Aprovació contracte de donació de la família Roca Cusachs d’una 

col•lecció documental amb destinació a l’Arxiu Municipal. 
 
10  Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 1914/2012 de 15 de març, 

de nomenament del Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció 
Ciutadana 

 
 
  Compres i Contractacions 
 
11  Desistir del procediment de licitació per a l’atorgament de la concessió 

de domini públic per a la construcció, explotació i manteniment 
d’instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en 
equipaments municipals. 

 
 
  CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
  
  Promoció Econòmica i Innovació 
 
12  Adhesió a l’Associació Maresme Marítim i aprovació inicial dels seus 

estatuts. 
 
 



 4

 
  CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
  Obres 
 
13  Aprovació inicial del Projecte d’enderroc  de l’edifici  de l’antic  Club 

Nàutic, al Passeig Marítim de Mataró. 
 
  Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
14  Ratificació del Decret 2141/2012 de 26 de març, que aprova la 

sol•licitud de cofinançament amb fons FEDER del projecte 
“Regeneració urbana, patrimoni i comerç: un model de capitalitat per a 
la reactivació econòmica”. 

 
  Manteniment i Serveis 
 
15  Aprovació inicial del Pla de Prevenció de Residus Municipals. 
 
  Via Pública 
 
16  Revisió del Pla d’Actuació Municipal per Contaminació d’Aigües 

Marines de Mataró. 
 
 
  CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 
  Institut Municipal d’Educació 
 
17  Nomenament del nou vocal del Consell Plenari de l’IME en 

representació de la central sindical majoritària. 
 
 
  Institut Municipal d’Esports 
 
18  Canvi en el representant de Plataforma per Catalunya en el Consell 

Rector de l’Institut d’Esports. 
 
 
  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
19  Moció que presenta el grup municipal del PPC per tal que des del govern 

de Mataró es vetlli per la igualtat entre homes i dones i es persegueixin 
conductes i fets que suposen un menysteniment de les persones pel sol 
fet de ser dones. 
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20  Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PPC, PSC 
i CiU per tal que es tramiti el reconeixement de la Setmana Santa 
Mataronina com a Patrimoni de la Ciutat. 

 
21  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP perquè 

els regidors de l’Ajuntament dediquin un dia de sou en solidaritat amb la 
vaga general.   

 
22  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP perquè 

l’Ajuntament de Mataró renunciï a la concessió de l’antic Club Nàutic i 
iniciï els tràmits per enderrocar l’edifici. 

 
23  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA 

sobre els preus públics i l’oferta educativa de les escoles bressol de la 
ciutat. 

 
24  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per tal 

que el govern municipal procedeixi a fer una relació d’edificis en estat 
ruïnós i s’estudiïn possibles solucions a la situació dels mateixos. 

 
25  Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CiU, PSC, 

ICV-EUiA, PPC i PxC per l’adhesió a la declaració de Vic. 
 
26  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, per condemnar l’ablació genital femenina. 
 
27  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 

Catalunya, per instar als Imans de les 4 mesquites de Mataró per a que 
condemnin públicament i sense embuts les declaracions de l’Iman de la 
mesquita de Terrassa 

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

que el Govern municipal negociï amb privats propietaris de vivendes 
deshabitades o ocupades per persones alienes a la propietat a la nostra 
ciutat la sortida al mercat d’aquestes en règim de lloguer a preus 
assequibles. 

 
 
  PRECS I PREGUNTES 
 
29  Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular referent al sistema d’estalvi d’aigua “Kit Water Dolo”. 
 
30  Precs que presenta el grup municipal Socialista sobre el procés 

d’atorgament de subvencions a les entitats veïnals al 2012. 
 
31  Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per 

tal d’instar al govern municipal a negociar amb l’empresa “Corte Ingles” 
que per la construcció del centre comercial es contractin treballadors en 
situació d’atur residents a Mataró. 
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32  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 

sobre centres culturals i de formació religiosa a diferents barris de la 
nostra ciutat. 

 
33  Prec que presenta el grup municipal Socialista contra la retallada d’un 

local social a Vista Alegre. 
 
34  Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la instal•lació de 

terrasses a la via pública. 
 
35  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 

sobre la situació del centre d’intervenció especialitzada (CIE) per a 
dones en situacions de violència masclista. 

 
36  Preguntes i Precs que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular referent a la supressió d’aules i a l’increment de preus 
de les Escoles Bressol Municipals. 

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

demanar un informe a Secretaria General d’aquest Ajuntament sobre 
l’acompliment per part del govern dels acords de Ple. 

 
38  Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació al compromís 
públicament establert pel govern municipal de mantenir l’actual model 
de l’Escola Municipal de Música. 

 
39  Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’edifici de 

l’antic Club Nàutic. 
 
40  Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la proposta de 

redefinició del servei del Mataró Bus. 
 
41  Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’esfondrament 

d’un immoble al carrer Sant Antoni. 
 
42  Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular referent a l’esfondrament de dues cases al carrer Sant Antoni i a 
les responsabilitats d’aquests fets. 

 
 
 

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

 

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

EXTRAORDINÀRIA DEL 16 DE FEBRER DE 2012. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 

2  -  DESPATX  OFICIAL 
 

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

 
 
 

 
En aquests moment s’incorpora a la sessió el Sr. José Luis Calzada, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

 
3  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP PER INSTAR LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA QUE EVITI L’EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS DE 

L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES TER LLOBREGAT. 
 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 

“La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, 
veïnals, ecologistes i solidàries d’arreu de Catalunya insta a la Generalitat de 
Catalunya que eviti una externalització dels serveis que ha vingut prestant l’empresa 
pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) amb el següent text: 
 
Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa pública adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, 
sent responsable de l'abastament d'aigua de més de 100 municipis de les comarques 
de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la 
Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. ATLL és una peça clau per tal de 
garantir un servei públic d’aigua i de qualitat a 4,9 milions de catalans i 
catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. 
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Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució 
d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la 
universalització del servei, establint un clar caràcter públic des què l’Estat va 
proclamar la “Ley de Aguas de 1879” fins al vigent “texto refundido de 2002”. 
 
D'altra banda, atenent que l'Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga, entre d’altres, 
les competències a la Generalitat de Catalunya en “l'organització de l'administració 
hidràulica, inclosa la participació dels usuaris”. A tal efecte, l'article 34 del Decret Llei 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya, adjudica a la Xarxa d'Abastament Aigües Ter–Llobregat: “La 
producció i el subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per 
mitjà de la xarxa d'abastament Ter–Llobregat, la qual és un servei públic d'interès de 
la Generalitat i, per tant, de la seva competència, que comprèn, en tot cas, la 
regulació dels recursos hídrics i l'adopció de determinacions per a la millor explotació 
en quantitat i qualitat, la planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les 
obres, la gestió i l'explotació de les instal·lacions.” 
 
En aquest context, també cal destacar la responsabilitat municipal en l’abastament 
d’aigua als seus ciutadans: des de la Constitució Espanyola fins a la legislació 
específica del Règim Local s’estableix l’obligació ineludible de les municipalitats de 
garantir als seus respectius veïnatges l'abastament d'aigua potable i el sanejament, 
independentment del nombre d’habitants. 
 
El nou marc legislatiu establert amb la Llei de simplificació i millorament de la 
regulació normativa aprovada pel Parlament de Catalunya, el 22 de desembre de 
2011, pot comportar el desmantellament de les institucions públiques d’aigua cabdals 
per a aquest país. A les seves disposicions addicionals, per exemple, determina la 
prestació indirecta del servei d'abastament mitjançant la xarxa Ter-Llobregat, atorga 
al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitació i l’adjudicació dels contractes 
administratius de gestió i prestació de serveis públics en matèria d’aigües de 
Catalunya, aprovat al Decret Legislatiu 3/2003 del 4 de novembre, i, a més, considera 
de manera indirecta com a ingressos de la Generalitat de Catalunya els drets de 
naturalesa econòmica aconseguits per l’explotació i la gestió de les instal·lacions que 
integren la xarxa Ter-Llobregat. També determina que es dissolgui l'Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. El seu patrimoni s’incorpora al patrimoni de la 
Generalitat i es subroga en la posició jurídica de l'Ens d'Abastament d'Aigua, pel que 
fa als béns, els drets i les obligacions de qualsevol tipus de què sigui titular. 
 
Atès que la privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter-Llobregat 
afectarà negativament el nostre municipi, on els serveis d'abastament en alta a hores 
d'ara són prestats total o parcialment per l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat, 
mitjançant la signatura del corresponent conveni. 
 
Una afectació que pot derivar en la pèrdua de qualitat en el servei d’aigua que avui 
disposa el nostre municipi en base als motius següents: 
 

1. Perquè l’accés a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà i 
configuren un servei públic bàsic com així ho va aprovar l’Assemblea General 
de les Nacions Unides el 2010. La privatització de la gestió introdueix altres 
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prioritats, alienes al bé comú, com són les mercantils, de negoci i de beneficis 
que l’allunyen, i fins hi tot s’oposen a la preservació d’aquest dret bàsic. I 
l’ajuntament, com administració més propera a la ciutadania i garant dels 
serveis públics, no pot defugir vetllar pels béns comuns i garantir-los. 
 
2. Perquè l’externalització de la gestió encarirà el cost de l’aigua en alta, i 
la repercussió al rebut dels usuaris serà més gran perquè s’haurà de 
recuperar el capital inicial de la inversió (el valor pagat a la Generalitat com a 
conseqüència de la concessió, sinó també pagar el deute actual, eixugar el 
dèficit d’explotació existent, i pagar els beneficis industrials i els dividends. 
Això apart dels generosos sobrecostos generats pel propi concessionari en 
adjudicar obres i serveis de construcció, reparació i manteniment de les 
infraestructures a empreses del seu propi Grup, al marge de concursos i de 
competències, un procediment prou conegut en les privatitzacions i que són la 
part més suculenta, oculta, i descontrolada de les privatitzacions dels serveis 
públics. Es calcula que el sobrecost estimat oscil·la entre els 30 i 50 M€ 
anuals i significarà que la tarifa pugui acabar multiplicant-se per 3, és a dir, un 
300%. 
 
3. Perquè ATL és patrimoni comú dels ciutadans i ciutadanes, dels 
municipis i altres entitats locals (que hi han aportat parts importants dels 
seus pressupostos en els darrers anys), no només de la Generalitat. ATL 
disposa d’un complet parc d’instal·lacions modernes i ben conservades que 
suposen un actiu aproximat de 950 milions d’euros i d’infraestructures 
pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania a través dels seus 
impostos, la tarifa, l’aportació directe dels ajuntament conectats, el cànon, i 
amb aportacions del Fons de Cohesió europeu que tenien com objectiu 
finançar “projectes d’inversió pública destinats a millorar el medi ambient”, en 
cap cas finançar infraestructures per fer-ne una explotació mercantil. 
 
4. Perquè afecta negativament les finances municipals en tant que obvia 
les aportacions que aquests municipis han fet per a la connexió amb el 
sistema Ter-Llobregat. Els municipis són copropietaris de les infraestructures, 
per això és inacceptable que aquest aspecte no hagi estat tingut en compte i 
que, a més a més es pretengui que el cost de l’aigua que acabin pagant 
s’incrementi des del 150% fins al 300%. 
 
5. Perquè afecta a la governança de l’aigua, doncs el paper de regulació 
que puguin exercir els municipis o la Generalitat sobre els serveis bàsics 
privatitzats és nul o extremadament complex, com es va evidenciar durant la 
nevada del març de 2010 on més de 200.000 persones es van quedar sense 
llum, o el recent conflicte al Poblenou de Barcelona amb el gas (Gas Natural), 
l’electricitat (Endesa) i l’Aigua (AGBAR) donant-se els culpes l’una a l’altre i 
dilatant lamentablemetn la solució i on s’han vist afectades 4.000 famílies. 
 
6. Perquè l’externalització de la gestió pot suposar un abús de mercat ja 
que el servei en alta a mans d’una empresa que també sigui distribuïdora en 
baixa significa un clar abús de posició dominant i contradiu l’article 2 de la Llei 
15/2007, del 3 de juliol, de Defensa de la Competencia d’Espanya, i l’article 
102 sobre abús de mercat del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 
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Atès que la dissolució de l'Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i la posterior 
privatització del Server d’abastament d’aigua en alta del sistema Ter-Llobregat no se 
sustenta sobre cap document ni argumentari que justifiqui el procés d’externalització 
d’ATLL, sinó que es tracta d’una decisió arbitrària i sense cap fonament ni rigor 
tècnic, ni econòmic, ni social, ni ambiental, ja que: 
 

7. No hi ha cap justificació tècnica. ATL és una empresa eficient que 
subministra anualment un volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment del 
95,14%. El 2010 va ser considerada la segona millor empresa pública del món 
per la Global Water Awards. 
 
8. No hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa perfectament 
viable i solvent amb petites correccions al sistema tarifari. I això que ha hagut 
de suportar càrregues de despeses d’inversió que corresponien al Govern, 
com les derivades del greu episodi de la sequera del 2006-2008. Malgrat tot, 
durant aquest període, el volum d’inversió d’ATL va passar de 25 M€ a més de 
100 M€ anuals. Convé recordar que les privatitzacions al sector de l’aigua per 
motius financers acostumen acabar malament. 
 
9. No hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no 
només no estava al programa electoral de cap força política ni del Parlament 
ni dels municipis, sinó que amb el període que es preveu de la licitació, 50 
anys, constitueix una hipoteca desmesurada per a l’exercici democràtic en el 
futur i evidenciant una clara pèrdua de governança. A més a més, el procés 
pateix un dèficit democràtic i una evident falta de transparència des del seu 
començament perquè els ciutadans no han pogut participar de cap manera en 
una decisió tan transcendental pels seus interessos. 
 
10. No hi ha cap justificació ambiental. Al contrari, la privatització de la 
gestió de l’aigua va en contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La 
Directiva Europea Marc de l'Aigua exigeix als estats el bon estat de les 
masses d’aigua per al 2015. Una gestió en mans privades no possibilitarà les 
inversions de caràcter mediambiental, de recuperació d’aqüífers, d’aplicació 
del Pla Sectorial de Cabals Ambientals, dels Plans d'Espais Fluvials, etc. tant 
necessàries. Difícilment, per exemple, es podrà fer el retorn del Ter previst al 
Pla de Gestió de l’Aigua aprovat pel Govern de la Generalitat el novembre de 
2010. 

 
Atès que cadascun dels 10 motius anteriorment exposats fonamenta, de per sí 
mateix, qualsevol oposició i desacord al procés d’externalització iniciat, pels 
antecedents exposats, el Grup Municipal de la CUP, sol·licita que el Ple de 
l’Ajuntament de Mataró adopti els acords següents ACORDS: 
 
1. L’Ajuntament de Mataró manifesta la seva oposició a la dissolució de l'ens 
d’Abastament d’Aigua del sistema Ter-Llobregat. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró rebutja que el patrimoni de l'ens Ter-Llobregat pagat 
parcialment pel nostre municipi sigui transferit a la Generalitat de Catalunya sense 
haver consultat el nostre Ajuntament. 
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3. L’Ajuntament de Mataró s’oposa a la gestió privada de l’abastament en alta 
d’aquest municipi mitjançant una empresa o grup d’empreses privades. 
 
4. Els serveis jurídics de l’Ajuntament de Mataró el·laboraran un estudi sobre els 
efectes que la projectada privatització tindrà sobre la prestació de serveis de l’aigua al 
municipi i, en cas que es dugin a terme, les possibles accions jurídiques a emprendre 
per oposar-nos-hi. 
 
5. L’Ajuntament de Mataró insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els 
tràmits legals necessaris perquè siguin derogades totes les disposicions que 
infringeixen o simplement alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües Ter 
Llobregat (ATLL). 
 
6. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter Llobregat, i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua.” 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta el seu suport a aquesta proposta de 

resolució perquè el seu grup municipal està d’acord amb tot el que s’hi diu. Des del 

nostre grup defensem fermament que aquests serveis bàsics per a la ciutadania 

siguin sempre de caràcter públic.  

 

 

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

expressa que el seu grup municipal donarà suport a la proposta, ja que creuen que 

l’aigua és un element essencial per la vida. En veure aquesta proposta de resolució, 

el primer que em va venir al cap és que aquí hi havia algú que tenia set, però no 

d’aigua, sinó de diners. Hi ha analistes financers que pronostiquen que d’aquí uns 

anys l’aigua es convertirà en un actiu privat que cotitzarà als mercats. No cal que els 

digui què pot passar si l’aigua entra en el casino de l’especulació. Es crearien tota 

mena de productes financers derivats i parasitaris. Però hi ha alguna cosa que m’ha 

fet dubtar bastant. Jo em pregunto si és que l’empresa pública d’Aigües Ter Llobregat 

està sent gestionada correctament o és que està en males mans, fruit de les tan 

habituals pràctiques de col·locacions de coneguts.  
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D’altra banda em plantejo si els nous governants no pretenen fer el mateix, aprofitant 

l’externalització de l’explotació i la gestió. Prego em disculpin per mostrar-me tant 

desconfiada amb la classe política, però és que em sento com la majoria de gent que 

m’ha votat, defraudada i decebuda. És per això que estic aquí, per defensar els qui 

sempre els toca pagar les negligències dels governants.  

Com de costum, fruit d’una mala gestió, ens vindrà una puja del preu d’Aigües Ter 

Llobregat, decidim el que decidim avui. Ara del que es tracta és de conservar el 

control i el domini públic perquè el dia de demà no ens hàgim de lamentar encara 

més. L’aigua és un bé públic i, per tant, la seva gestió ha d’estar garantida per una 

entitat pública. Perquè aquesta gestió sigui adequada, ha de prevaler l’interès públic 

per damunt del privat i per sobre de qualsevol mena de favoritisme polític.  

 

 

 

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

Catalunya, expressa que al seu grup municipal no li agrada la manera d’explicar 

aquesta proposta de resolució. Estem constituint aquest ple com un petit parlament i 

acabem fent aquí allò que es decideix al Parlament de Catalunya. Aquest sistema de 

funcionar no ens acaba d’agradar.  

En referència a les externalitzacions, no entenc per què per se ha de ser dolenta la 

gestió pública o la privada. Pot ser tan bona o tan dolenta una gestió com una altra. 

Al final acabem pagant sempre els mateixos, en això té raó la Sra. Lora. Ens 

preocupa que és cert que l’aigua ha de ser un bé públic, però també ens preocupa la 

situació d’Aigües Ter Llobregat, que ens acabarà costant diners a tots, fem el que 

fem. No acabem d’entendre com es relaciona el fet que hem de preservar la butxaca 

dels ciutadans amb una externalització. Al final acabarem pagant el mateix. Nosaltres 

no donarem suport a la proposta. 

 

 

 

El senyor Juan Antonio Ciller, regidor del grup municipal Socialista, manifesta que 

l’aigua a Catalunya és de titularitat pública, per llei. L’aigua és un dret de les persones 

i, com a tal, correspon als poders públics vetllar per la seva conservació i garantir el 
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seu accés, tal i com assenyala la Constitució i la legislació del règim local. Des de la 

promulgació de la Llei d’Aigües de l’any 1879 o la Directiva europea Marc de l’Aigua, 

aquest és un bé públic que s’ha de preservar. A l’any 1990 es crea l’empresa pública 

de la Generalitat de Catalunya Aigües Ter Llobregat que absorbeix les concessions i 

els actius patrimonials de l’Administració General de l’Estat i dels ens locals, en 

especial, de la Corporació Metropolitana de Barcelona. Ara la Generalitat inicia el 

procés de canvi competencial mitjançant una concessió administrativa a un operador 

privat per 50 anys, que haurà d’assumir els deutes, les infraestructures i el cànon que 

s’haurà d’aportar a la Generalitat per aquesta concessió. Aquest canvi de titularitat 

derivarà en un important increment de la tarifa d’aigua, que haurem de pagar tots els 

ciutadans. Una bona part del cànon no es destinarà precisament al cicle de l’aigua, 

cosa a la qual ens oposem rotundament. El PSC no està en contra de l’externalització 

de serveis per sistema. Pensem que hi ha situacions que poden ser beneficioses per 

a la ciutadania i d’altres que no, com és aquest cas. Ara bé, anunciem també el vot 

contrari al punt 4 de la proposta.  

ATL és una empresa pública d’un gran prestigi en la distribució d’aigua. Si bé és cert 

que caldrà un canvi tarifari per eixugar el dèficit acumulat, no cal fer-ho amb un 

operador privat. Podem dir que l’operador privat optimitzarà la gestió, però ningú pot 

dubtar de l’eficàcia i solvència d’ATL per poder fer-ho. Per tant, votarem que sí a la 

seva proposta i demanarem que consti el nostre vot particular contrari al punt 4. 

 

 

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

vot contrari per motius molt semblants als que deia el Sr. José Manuel López.  

El tema és que el cost del metre cúbic d’aigua per ATL és de 51 cèntims d’euro i el 

ven a 27. Això ha generat un deute, especialment, els últims anys, de 700 milions 

d’euros. Si l’Estat ens en deu 759 des de fa anys i resulta que tampoc ens els pagarà, 

ja em diran com pagarem aquests 700 milions d’euros.  

Nosaltres tenim un empresa pública de qualitat de gestió de l’aigua, per tant, tenim un 

exemple que públicament això es pot fer bé. Hi ha exemples de gestió privada on la 

propietat de l’aigua, les instal·lacions i el control del preu continuen sent públics, que 

és el que diu la Llei Òmnibus, i que també funcionen bé. Nosaltres diem que no cal 

tancar portes, perquè les gestions públiques o privades no són bones ni dolentes per 
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se. Per tant, deixem la porta oberta, intentem recuperar aquests diners i preocupem-

nos que aquests 700 milions d’euros tinguin una conseqüència en l’augment del preu 

de l’aigua el més mesurada possible i el més espaiada en el temps possible. Aquest 

punt específic no està recollit en la filosofia de la proposta de resolució i, per tant, la 

votarem negativament. 

 

 

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

Popular, manifesta, respecte a convertir el ple en un petit parlament, que han portat 

aquest tema al ple municipal perquè aquesta iniciativa condicionarà la política tarifària 

a l’hora de presentar els rebuts de l’aigua. Per tant, té un efecte molt directe en els 

ciutadans de Mataró.  

També s’ha dit que les privatitzacions no tenen per què ser una mala experiència. En 

el que són serveis bàsics sí que tenim una mala experiència. Vostès coneixen molt bé 

el cas de Telefónica, una empresa pública que deien que funcionava tan malament i 

que, sembla ser, un cop la van privatitzar, no funcionava tan malament. Però avui 

som els que paguem les tarifes telefòniques més cares de tot Europa. I no vull per al 

meu país que hàgim de pagar les tarifes més cares per haver privatitzat un servei 

públic tan important com aquest. 

CIU diu que no donarà suport a la proposta. Parlen que ATL ven a 27 cèntims una 

aigua que té un cost de 51 cèntims. Jo no nego que hi ha hagut una molt mala gestió 

de l’empresa pública ATL. Solucionem-ho, doncs. Aquesta mala gestió ha de ser el  

motiu de la privatització? No. Això ens ha de posar alerta per solucionar aquests 

problemes de gestió pública i fer que aquesta empresa pública funcioni, tal com s’ha 

demostrat amb altres empreses públiques. La privatització és una mala mesura, 

perquè perdem el control i els ciutadans hi sortirem perdent.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13, corresponents als membres del grup municipal 

Socialista (7), corresponent al grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  corresponents al grup 

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

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

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

Convergència i Unió (8) i corresponent al membre del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 

Abstencions: Cap.  

 
 

La Sra. Montserrat López en explicació de vot aclareix que el grup municipal 

Socialista, malgrat haver-hi votat favorablement, està disconforme amb el punt 4 de la 

proposta que deia que els serveis jurídics farien un informe sobre el particular.  

 
 
Havent-se registrat un empat en la votació, el Sr. Alcalde fa ús del vot de qualitat de 

la presidència per decidir la votació, de forma que la proposta presentada queda 

desestimada. 

 

 

4  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, ICV-EUiA I CUP PER 

L’ADHESIÓ A LA PROPOSICIÓ DE LLEI “DEFENSEM L’ESCOLA 

EN CATALÀ” I DE RECONEIXEMENT A “SOM ESCOLA” 
 

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

la proposta següent: 

 
“Atès que a Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des dels 
anys 80 basat en una escola catalana per a tothom, on el català és la llengua 
vehicular i d’aprenentatge, està amenaçat per les institucions i les sentències judicials 
que exigeixen reintroduir l’espanyol com a llengua vehicular.  
 
Atès que la Comissió Promotora Defensem l’Escola en Català, ha començat una 
recollida de signatures per tal de donar suport a la Proposició de Llei Defensem 
l’Escola en Català, que ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament de 
Catalunya, amb l’objectiu de que el català sigui per llei, la única llengua vehicular del 
sistema educatiu entenent que les últimes sentències del Tribunal Constitucional, 
Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posen en risc la 
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immersió lingüística donada l’ambigüitat amb la qual es defineix el català com a 
llengua vehicular en l’ordenament jurídic actual ja que no s’exclou d’aquesta condició 
la llengua castellana. Aquest fet suposa l’acceptació també del castellà com a llengua 
vehicular a l’escola catalana en proporció similar a la llengua catalana, el que equival 
a la fi del model d’immersió lingüística vigent fins l’actualitat. 
 
Atès que Som Escola, formada per un conjunt d’entitats cíviques, culturals i de tot 
l’àmbit educatiu que fa temps treballa per refermar el suport ciutadà a l’escola 
catalana i al model de cohesió social que aquesta representa. Som Escola neix amb 
l’objectiu de coordinar totes aquelles persones, entitats i institucions que es 
comprometen a actuar de manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i 
en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi 
a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. 
 
És per això que recollint tot el que s’ha exposat anteriorment, els grups sotasignats 
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’adhesió del Ple de l’Ajuntament a la proposició de Llei “Defensem 
l’Escola en Català” per establir el català com a única llengua vehicular i 
d’aprenentatge del sistema educatiu a  Catalunya en tots els nivells, etapes i 
modalitats.  
 
SEGON.- La col·laboració de l’Ajuntament en la campanya de recollida de signatures 
de suport a la susdita proposició de llei.  
 
TERCER.- Manifestar el reconeixement de l’Ajuntament a Som escola i la seva tasca 
per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta 
representa. 
 
QUART.- La notificació d’aquest acord a la Comissió Promotora Defensem l’Escola 
en Català, al grup promotor de Som Escola.cat, a la Mesa del Parlament, i als grups 
parlamentaris presents al Parlament de Catalunya. “ 

 
 

 

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

pensa que el català ha de ser la llengua vehicular de l’educació, perquè és la llengua 

pròpia del poble català des dels seus orígens i és part de l’essència de la identitat 

catalana. La llengua catalana avui dia es troba amenaçada per la immigració 

massiva, pel món de les noves tecnologies i pel món de l’entreteniment. L’efecte de 

tots aquests factors, conjugats amb l’acció exercida des de Madrid, podria acabar 

amb la nostra llengua en menys de dues generacions. Per això penso que necessita 

la defensa i el compromís de tots els catalans i catalanes. Des de PxC manifestem el 

nostre profund rebuig a les postures del PP, sempre disposat a actuar contra 

Catalunya i contra el català, contra la nostra identitat i contra la nostra llengua. PxC 
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no vol participar en aquest tipus de circs mediàtics, ni vol ser còmplice d’aquesta 

maniobra de distracció per part d’una classe política que vol viure d’esquena als 

problemes reals de la ciutadania. Aquesta maniobra de la classe política està sent 

aprofitada, per provocació d’uns i utilització d’altres, per posar cortines de fum sobre 

els molts i greus problemes que afecten realment Catalunya, com la invasió 

migratòria, la corrupció política, la crisi econòmica, la inseguretat ciutadana i un baix 

nivell en la qualitat de l’ensenyament, entre moltes altres coses. No entenc com es 

pot prioritzar defensar l’escola des d’un element vehicular, abans que parlar de les 

seves pròpies deficiències en les matèries que s’imparteixen o de reformar el model 

educatiu, amb pedagogies més eficients, actualitzant així tecnologies, instal·lacions i 

equipaments. Per tots aquest motius, ens abstindrem en aquesta votació. 

 

 

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

Catalunya, expressa que s’ha de defensar el català a l’escola i en tots els àmbits. 

Però entenem que el dret dels pares a escollir en quin idioma ha d’estar escolaritzat 

el seu fill està per damunt d’això. Vaig dir a la Sra. Lora que probablement el discurs 

que ella feia no li faria gaire gràcia a algú que formava part de la seva llista aquí a 

Mataró, algú que es fotografia a les xarxes socials amb una bandera espanyola 

preconstitucional.  

Nosaltres apostem per un model trilingüe que sigui veritablement cohesionador 

social. Tenim un expresident de la Generalitat que porta els seus fills a una escola 

multilingüe, que s’escolaritza en alemany. Aquest senyor té dret a escollir escolaritzar 

els seus fills amb l’idioma que vulgui, mentre que la gent que no té aquestes 

possibilitats econòmiques, no pot fer-ho. A nosaltres ens agradaria un model trilingüe 

que doni un bon nivell tant de castellà, com de català, com d’anglès. 

Fa quatre plens, quan hi va haver una sentència negativa del Tribunal Suprem, es va 

portar una proposta molt semblant a aquesta. Ara que hi ha hagut un pronunciament 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que precisament avala la tesi que 

aquí es demana, tornem a tenir un altre cop aquest tipus de moció. Aquí hi ha ganes 

d’enfrontar la gent canviant “castellà” per “espanyol”, quan tothom sap que en el món 

de l’escola s’utilitza el terme “castellà” per anomenar l’assignatura. Per a nosaltres és 

tan espanyol el castellà com el català, per tant, no ho entenem. Per a nosaltres són 

ganes d’enfrontar la gent gratuïtament. 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el vot 

afirmatiu del PSC. Hem de recordar el procés d’immersió lingüística que s’ha produït 

al nostre país des del començament dels vuitanta. I reivindiquem la figura de la Marta 

Mata, que és qui més va apostar per la immersió lingüística. Entenem que l’escola és 

alguna cosa més que un lloc on es dóna una instrucció als nens i a les nenes. 

L’escola és un element, un espai de cohesió social de primer ordre; el més important. 

I si aquest país continua sent un sol país, les escoles públiques i concertades han 

jugat un paper fonamental, i el continuen jugant, en la practica diària de treballar per 

la cohesió social, per la integració de les persones, més enllà de quin ha estat el seu 

origen, al principi amb els fills de la immigració espanyola dels anys 50 i 60, 

actualment amb els fills dels nous immigrants, creant un únic espai educatiu al nostre 

país i una sola societat, un sol país, una sola nació. La llengua és el nervi de la nació. 

Segurament d’aquí és d’on vénen els atacs al català, no tant per qüestions 

lingüístiques, que els deu importar ben poc. El que preocupa és la nació i saben que 

la llengua és el seu nervi. Per tant, totes aquelles iniciatives o propostes que puguin 

atemptar contra aquest model de cohesió social ens trobarà sempre en contra. No 

estem per dividir el país, no estem per separar-los. Hi ha prou mecanismes en les 

lleis del català del nostre país perquè les persones que vulguin exercir el seu dret a 

educar els seus fills en la llengua materna ho puguin fer. Fins ara, la immensa 

majoria de les famílies catalanes han optat pel model d’immersió de manera clara i 

definitiva, i hem aconseguit que hi hagi una sola escola. No m’agradaria que el nostre 

país acabés com algun altre país del propi Estat, amb xarxes diferenciades, amb 

escoles diferenciades, precisament per la llengua. I això no va en menysteniment de 

les altres llengües, ni de l’anglès, ni del castellà.  

Jo a dos quarts de cinc he sortit de l’escola i li puc assegurar que la gran majoria dels 

meus alumnes tenen unes competències lingüístiques més altes en castellà que en 

català, malgrat hagin estat escolaritzats en català des de P3, des del parvulari. 

Perquè la llengua, a més de a l’escola, s’aprèn al carrer i als mitjans de comunicació, 

a la televisió, al cinema, a la premsa escrita, i en aquest sentit no em podran menys 

que reconèixer que el català està amb un franc desavantatge, amb una minoria 

gairebé absoluta. Per tant, el que puguem fer per reforçar el català com a llengua 

vehicular, amb un model que s’ha demostrat d’èxit, ho farem. Nosaltres sempre 

estarem amb aquest model d’immersió lingüística i de fer que el català sigui la 

llengua vehicular, sense menystenir cap altra llengua.  
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, posiciona el seu grup municipal a favor 

d’aquesta proposta.  

La societat catalana actual, una societat barrejada, una societat amb orígens diversos 

i composició social ben variada, té un nexe que és la llengua, el coneixement de la 

llengua, de les dues llengües, el català i el castellà. Això és una riquesa pel país, això 

és una fortalesa. L’objectiu bàsic de la normalització lingüística de l’any 82 era no fer 

dues Catalunyes, intentar que poguessin conviure harmònicament persones d’orígens 

diferents, però que ens sentien unides per una cosa: pertànyer a la mateixa societat i 

conviure junts. Jo crec que això ho hem aconseguit. És veritat, però, que els 

atemptats contra la llengua són freqüents i normals i també és veritat que haurem de 

seguir reflexionant sobre l’ús de la llengua. Vivim en una societat cada cop més 

multilingüe i caldrà reflexionar sense perdre la identitat.  

Fins ara s’ha demostrat que és un projecte d’èxit. Tenim alumnes ben variats que es 

senten partícips de la societat on viuen, a través de la llengua, independentment que 

després, familiarment i personalment, facin ús de la llengua que considerin oportú. 

Per tant, hem garantit l’ús i el coneixement i això ha de seguir sent així. El procés 

obert l’any 82 no està tancat, caldrà actualitzar-lo a la nova situació, però aquest és 

un model d’èxit.  

 

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

Popular, recorda que el seu grup municipal és un dels grups ponents d’aquesta 

proposta. Evidentment, el nostre vot serà afirmatiu. 

La llengua catalana és l’eix principal de la cohesió social a la nostra nació.  

El PP, allà on està manant, està creant discriminació i segregació. Això ha creat 

conflictes lingüístics en territoris com Mallorca i el País Valencià. 

La llengua és el tronc de la nostra nació. Això és el que s’està atacant, la nostra 

nació, aquí, al País Valencià, a Mallorca, a Perpinyà. Les acusacions de discriminació 

del castellà que els últims anys s’estan escoltant, des de l’espanyolisme més ranci, 

no només són falses, sinó que són un atac a la feblesa sabuda de la nostra llengua 

davant un estat tot poderós com és l’Estat espanyol. És intolerable que institucions de 

la justícia espanyola ataquin un consens comú del conjunt de la nostra nació a favor 

d’un model lingüístic i escolar que, fins ara, ha donat bons resultats. No ho destruïm, 

defensem-ho i així avançarem en la cohesió i en el benestar del nostre país. 
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Al senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, ja li agradaria que això que anomenen els Països Catalans fos una unitat, 

perquè probablement el PP tindria majoria i governaria i estarien en una situació 

bastant millor. La llengua forma una part de la cohesió social, però avui dia perilla 

aquesta cohesió, no només per l’ús que es faci de la llengua. Perilla per moltíssimes 

altres coses com, per exemple, la crisi econòmica que estem patint. El català s’ha de 

defensar perquè és una llengua minoritària aquí? Sí. Els ciutadans de les Illes i la 

comunitat valenciana tenen dret a fer el que ells creguin? Sí. Al País Basc funciona 

aquesta doble línia des de fa molts anys. El que ens sembla anacrònic és que només 

quatre famílies demanin l’escolarització en castellà. Això és perquè s’està exercint 

una pressió sobre aquestes famílies. I això és al que nosaltres ens neguem. Que el 

procés de normalització lingüística ha estat molt important per a l’ús del català, això 

ningú no ho nega, però també entenem que hi ha uns drets de les persones, que han 

d’estar per sobre. A nosaltres no ens agradaria arribar a la ridiculesa que a Catalunya 

hi hagués d’haver una escola argentina, peruana o xilena perquè algú pugués 

estudiar en castellà, igual que hi ha una escola italiana, francesa o anglesa, i 

nosaltres pensem que anem cap a aquest camí. 

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponents al 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 al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.  

Abstencions: 3,  corresponent al grup municipal de Plataforma per 

Catalunya.   
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DICTAMENS 
 

ALCALDIA 
 

5  - RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1688/2012 DE 6 DE 

MARÇ, DE NOMENAMENT DE JOSEP ABRIL COM A FILL 

ADOPTIU DE LA CIUTAT A TÍTOL PÒSTUM. 

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

Política Lingüística i Cultura, presenta a ratificar el següent Decret: 

 
“DECRET 
1688/2012 de 6 de març 
 
Assumpte:  Aprovació del nomenament com a Fill Adoptiu de la Ciutat a títol pòstum de 

Josep Abril i Argemí 
Òrgan: Alcaldia 
Expedient: 21/2011 
 
 
En data 10 de març de 2011, la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya, va 
presentar una sol•licitud en la que es proposava que es nomenés membre de la Galeria de 
Mataronins i Mataronines Il•lustres en Josep Abril i Argemí. 
 
En data 28 de març de 2011, l’Alcalde va resoldre iniciar expedient en aquest sentit i nominar 
instructor. 
 
En data 30 de gener de 2012, la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya, va 
presentar un nou escrit en el qual comunica que l’entitat renuncia al nomenament d’en Josep 
Abril i Argemí com a membre de la Galeria de Mataronins i Mataronines Il•lustres i que es 
continuï la tramitació de l’expedient iniciat per a què sigui nomenat Fill Adoptiu de la Ciutat a 
títol pòstum com a reconeixement a la seva trajectòria. 
 
Vist l’informe de 13 de febrer de 2012 del Sr. Carles Marfà, director del Museu de Mataró, 
amb el breu resum biogràfic del Sr. Josep Abril i Argemí on es destaca que fou una persona 
compromesa políticament i socialment i que fou empresonat i condemnat a mort per les seves 
conviccions i pel fet d'haver ostentat responsabilitats polítiques destacades -l'alcaldia de 
Mataró en  un context especialment complex, esdevenint una de les víctimes polítiques de més 
relleu i significació de la repressió franquista del Mataró de postguerra. 
 
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legalitat vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el nomenament com a Fill Adoptiu de la Ciutat a títol pòstum de Josep Abril 
i Argemí. 
 
Segon.- Elevar aquest Decret al Ple de l'Ajuntament per a la seva ratificació. 
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Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 
 
 
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Margarida 

Colomer, membre de l’Associació Cultural Grup Història del Casal, qui fa una 

semblança de la vida de Josep Abril. 

 
 
 

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

Popular, manifesta el seu suport a aquest nomenament. La declaració que ara anem 

a fer no és només un homenatge a la seva persona, com a alcalde republicà de la 

ciutat i màrtir represariat pel franquisme, sinó que també és un reconeixement a la 

seva trajectòria política i ideològica. L’alcalde Abril fou un patriota que va proclamar la 

República Catalana el 14 d’abril de 1931. Un republicà federal que creia que la 

sobirania resideix en el poble i aquest s’ha d’autodeterminar i, un cop constituït en un 

estat separat d’Espanya, podrà prendre la decisió de federar-s’hi. Les il·lusions 

federals dels catalans aviat es veieren defraudades pels republicans espanyols. 

Sembla que la història és cíclica. No fa gaire, des del Partit Socialista apostaven per 

aquesta alternativa federalista de l’Estat espanyol i, una vegada rere l’altre, des de 

l’Estat espanyol ens envien aquest missatge que és un intent frustrat. Espanya és un 

mur i no hi ha cap federalisme possible perquè no hi ha voluntat d’entesa i de 

respecte a la nostra nació. El testimoni de Josep Abril també ens evoca un tema de 

molta actualitat com és el de la Setmana Santa, del qual avui parlarem aquí. L’alcalde 

Abril fou un ferm defensor de la laïcitat del poder polític, defensava la secularització 

de la societat, cosa que provocà l’enfrontament amb aquells sectors de la ciutat amb 

una pràctica regressiva de la religió. Era una persona amb un gran sentit social de la 

política, favorable als drets dels obrers, amb un gran concepte de la responsabilitat i 

del deure. Creia en els valors republicans, és a dir, en la cultura i en la pràctica de la 

virtut cívica dels drets del poble de decidir democràticament en tots els àmbits i en tot 

moment. Creiem que la seva trajectòria vital el van fer mereixedor d’aquest 

homenatge. Serveix com a paradigma de la cultura republicana, els valors de la qual 

han de ser ben presents actualment.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, opina que les paraules de la Sra. Margarida 

Colomer són el millor testimoni que hi podia haver d’aquest gran home que va ser el 

Sr. Josep Abril. Li dono les gràcies, en nom del meu grup municipal, per recordar-nos 

i apropar-nos a la seva figura política i humana. Recordar que el 14 d’abril serà el dia 

de la República i que serà un moment idoni per elevar i ratificar aquest Decret, el 

nomenament com a fill adoptiu del Josep Abril. Amb aquest recordatori de la Sra. 

Margarida Colomer, fem memòria històrica. Memòria que, com saben vostès, alguns 

partits pretenen fer que s’oblidi. I nosaltres no estem disposats a oblidar. Estem 

disposats a perdonar, però hem de recuperar la nostra memòria històrica. El nostre 

grup municipal donarà suport a aquest nomenament.  

 
 

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

confirma que el seu grup municipal es manté en la votació que va fer a la Junta de 

Portaveus. No volem votar-hi negativament, així que farem una abstenció. 

 

 

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

Catalunya, anuncia el vot favorable del seu grup municipal. Hi votarem favorablement 

perquè entenem que el Sr. Josep Abril va ser víctima, en uns moments en els quals hi 

va haver moltes víctimes. Té raó la Sra. Margarida Colomer quan diu que durant 40 

anys s’ha intentat esborrar la memòria i les idees dels que van defensar la república 

legítimament. Hem parlat amb gent molt versada en la història de la ciutat, i tots ens 

han dit el mateix, que es tractava d’una bona persona que li va tocar viure moments 

convulsos, que va fer tot allò que va poder i que va ser afusellat injustament. 

Entenem que hem de caminar cap a un retrobament entre el que va suposar el més 

dur de la història d’un país, que és la guerra civil entre germans,  i que tot això treu el 

pitjor de cadascú. Feia referència als grups d’incontrolats. Aquests grups 

d’incontrolats, als quals va intentar controlar el Sr. Josep Abril, van provocar unes 

víctimes en el seu moment. Nosaltres no vam votar a favor que es retiressin les 

medalles que es dedicaven a la gent que va morir en aquell moment, no tant pel nom 

que rebien aquestes medalles, amb el qual, molt probablement, no hi estem d’acord, 

però enteníem que aquestes medalles reconeixien alguna gent que va morir a mans 



 24

d’aquests grups d’incontrolats també per defensar les seves idees i que, 

probablement, també van ser víctimes d’un període convuls que tant de bo mai més 

no es torni a repetir. Voldríem que la memòria d’aquestes persones tampoc quedés 

en l’anonimat, cosa que, en part, és el que es va intentar fer en l’últim ple, no sé si 

conscientment o inconscientment. A mi no m’agradaria que caiguéssim en el mateix 

error que va caure la dictadura durant molts anys. Però crec que ara és el moment de 

la reconciliació, de reconèixer la memòria d’una bona persona i de reconèixer un fet 

injust. Hi votarem a favor, però no ens agradaria que aquest tipus de coses 

passessin, perquè, a més a més, en aquestes medalles d’or de la ciutat es feia servir 

una expressió, que ha fet servir vostè, Sr. Safont-Tria, parlant del Sr. Josep Abril, i ha 

parlat de màrtir de la república. En aquestes medalles es feia servir també l’expressió 

de màrtir, referint-se a aquestes víctimes. Per tant, crec que hem de traspassar el pla 

de les ideologies i anar al pla de les persones per anar a una autèntica reconciliació i 

treballar perquè això no es torni a produir.  

 
 

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

suport del seu grup municipal a aquesta proposta. Atorguem el nomenament com a 

reconeixement del que va fer i del que va patir i del que representa en la història 

d’aquesta ciutat. Una persona honesta que va haver de governar aquesta ciutat en 

uns moments de molta dificultat. També volem ser conscients que al Sr. Abril el 

movien uns ideals polítics clars i determinants, i una militància política clara i 

determinant a ERC. Que ningú tingui la temptació d’intentar emportar-se la figura cap 

als seus posicionaments polítics. ERC, en aquell moment, era un partit federalista i 

republicà.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent al membre del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 
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membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3,  corresponent al grup municipal de Plataforma per 

Catalunya.    

 
 

 
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
Direcció de Serveis Econòmics 

Servei de Gestió Econòmica 
 

6 -  MODIFICACIÓ BASES EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2012. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 

“Relació de fets 
 
El pressupost del 2012 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell 
moment i des d’aleshores s’han produït fets i necessitats diferents als previstos 
segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la necessitat de 
modificar les bases d’execució del pressupost d’enguany. 
 
D’acord amb els informes presentats, el Govern Municipal ha decidit que s’iniciï el 
present expedient de modificació de bases d’execució del pressupost de 2012. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. R.D. 500/1990. 
3. Bases d’execució del pressupost municipal. 
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local. 
6. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya. 
 
En virtut de tot això, la sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
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1. Aprovació de la modificació de les Bases d’Execució del pressupost de 2012 tal i 
com es detalla a continuació (entre parèntesis i cursiva, text antic que s’exclou i, 
en negreta i subratllat, la nova proposta). 

 
 
Article 5è..-Vinculacions jurídiques. 
 
1.- No es podran adquirir compromisos de despesa en quantia superior a l'import dels 
crèdits autoritzats en l'estat de despeses, els quals tenen caràcter limitador dins del 
nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el punt següent.  
 
2.- S’estableix com a nivell de vinculació jurídica per a tot el pressupost de despeses 
de l'Ajuntament: el capítol (primer dígit) respecte a la classificació econòmica, l’Àrea 
de despesa (primer dígit) respecte a la classificació per programes i el primer dígit 
respecte a la classificació orgànica. En queden exceptuats: el Capítol I despeses de 
personal, per al qual la classificació orgànica no operarà amb cap limitació a nivell 
jurídic; i les partides de Serveis Territorials que no siguin del Capítol I per a les quals 
s’estableixen els següents nivells de vinculació: 
 

• (Respecte a la classificació orgànica, una bossa de vinculació formada per 
les partides que els tres primers dígits orgànics siguin el 400, 401, 402, 
403, 407 o 408 .Una segona bossa de vinculació per aquelles partides que 
els tres primers dígits orgànics siguin el 404 o 405, i una tercera bossa de 
vinculació per aquelles partides en que els orgànics siguin 410, 411, 412 i 
413.)Respecte a la classificació orgànica, una bossa de vinculació 
formada per les partides que els dos primers dígits siguin el 41. 

 

• Respecte a les classificacions per programes i econòmica, el primer dígit. 
 
En els estats de despesa dels Organismes Autònoms la vinculació jurídica s'estableix 
a nivell de capítol respecte a la classificació econòmica i l’àrea de despesa respecte a 
la classificació per programes, sense que operi cap limitació a nivell jurídic en els 
crèdits per l’estructura orgànica, amb excepció de l’IME on la vinculació jurídica 
operarà a nivell del quart dígit de la classificació orgànica. 

 
3.- En els crèdits declarats ampliables, la vinculació jurídica s'estableix a nivell de 
l’aplicació pressupostària. 
 
 
Article 19è..-Disposició de despeses. 
 
1. .... 
 
... 
 
6. Per la previsió de despeses a abonar al Consorci de Tractament de RSU del 
Maresme en concepte de tractament de brossa, es tramitaran AD a l’inici de l’exercici 
d’acord amb el següent import: 
 
(400100.162210.22799.- Treballs Consorci tractament Brossa           2.300.000,00€) 



 27

 
400100.162220.22799.- Tractament de matèria orgànica     420.000,00€ 
400100.162210.22799.- Treballs Consorci Tractament Brossa         2.240.000,00€ 
400100.162140.22700.- Transferència selectiva     50.000,00€ 
 
Aquestes AD’s inicials quedaran aprovades amb l’acord d’aprovació del pressupost. 
 
 
Article 25è.- Tramitació d’aportacions i subvencions 
 
... 
 
Subvencions nominatives: 
 
13. Les subvencions nominatives que inclou el pressupost municipal son les 
següents: 
 
AJUNTAMENT 
... 
 
600100 924310 48901 CONVENIS AMB ENTITATS CIUTADANES (20.718,11) 

48.962,05 
  
(Federació d’Associacions de Veïns de Mataró) (13.726,81) 

Federació d’Associacions de Veïns de Mataró 16.538.33 
(Casal de Barri de Les Esmandies) (6.991,30) 

 
 
AV Peramás Esmandies 2.117,11 
AV Peramás Esmandies (Casal Barri) 8.424,00 
AV Rocafonda, l’Esperança, Ciutat Jardí 2.455,38 
AV Cirera 2.592,35 
AV Pla d’en Boet 1.681.03 
AV Molins, Torner, Primer de Maig 1.698,17 
AV La Llàntia 1.205,46 
AV Les Santes Escorxador 1.184,79 
AV Camí de la Serra 1.131,04 
AV Mataró Centre 1.504,23 
AV El Palau 1.139,55 
AV Vista Alegre 1.200,51 
AV l’Havana i rodalies 1.413,01 
AV Cerdanyola 1.284,32 
AV Via Europa Nou Parc Central 1.248,18 
AV i veïnes Pati de Can Marchal 344,59 
Associació de Voluntaris per al Futur 1.800,00 
 
... 
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600300 (927410) 924710 (48900)48901 (CONVENIS ENTITATS 
ROCAFONDA)SUBVENCIONS I CONVENIS 

15.000,00 

  
(Cáritas Diocesana Barcelona (Sant Pau)) (15.000,00) 

Cáritas Interparroquial de Mataró 15.000,00 
 
... 
 
 

INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL: 
 

Entitat 
Import subvenció 

dinerària 
  

IMAC0.33413.48902 CONVENIS ENTITATS  
(49.183,00) 
121.594,41 

Projecte: 33413.10.003 Convenis entitats  
  
Armats de Mataró 810,00 
Associació prom. Espectacle infantil i juvenil Fundació “La Xarxa” 1.530,00 
Centre Catòlic 21.298,00 
Colla Castellera Capgrossos de Mataró 18.165,00 
Museu Arxiu Santa Maria de Mataró 7.380,00 
Voluntaris per al Futur 1.000,00 
A.Veïns i veïnes del Pati de Can Marchal 680,00 
AV Cerdanyola 8.427,75 
AV Cirera 15.130,00 
  
AV La Llàntia 3.235,50 
AV Les Santes-Escorxador 1.585,00 
AV L’Havana i Rodalies 1.800,00 
AV Molins-Torner-Primer de Maig 5.907,50 
AV Camí de la Serra 2.700,00 
AV Mataró Centre 6.435,91 
AV Palau 2.255,00 
AV Peramàs-Esmandies 4.194,25 
AV Pla d’en Boet 3.078,00 
AV Rocafonda-L’Esperança-Ciutat Jardí 6.358,00 
AV Via Europa-Nou Parc Central 4.598,00 
AV Vista Alegre 5.026,50 
  
IMAC0.33513.48902 CONVENIS ENTITATS 74.520,00 
Projecte: 3351.10.004 Casa Música Popular  
Visual Sonora, SCCL 74.520,00 
  
IMAC0. IMPORT SUBVENCIÓ EN INFRAESTRUCTURES I 76.824,55 
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SERVEIS (IMPORT APROXIMAT) 
Armats de Mataró 3.972,73 
Associació prom. Espectacle infantil i juvenil Fundació “La 
Xarxa” 8.382,08 
Visual Sonora SCCL 6.286,56 
A.Veïns i veïnes del Pati de Can Marchal 236,00 
AV Cerdanyola 2.746,40 
AV Cirera 3.450,00 
AV La Llàntia 1.833,21 
AV Les Santes-Escorxador 1.329,47 
AV L’Havana i Rodalies 1.469,00 
AV Molins-Torner-Primer de Maig 2.035,08 
AV Camí de la Serra 3.136,07 
AV Mataró Centre 1.307,44 
AV Palau 1.628,96 
AV Peramàs-Esmandies 1782.01 
AV Pla d’en Boet 1.706,06 
AV Rocafonda-L’Esperança-Ciutat Jardí 4.186,68 
AV Via Europa-Nou Parc Central 3.145,20 
AV Vista Alegre 3.352,69 
Comissió de Setmana Santa 6.472,64 
Casa de Andalucia 18.366,27 
  
 
 

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

Popular, expressa que el seu grup, en coherència amb el seu vot contrari al 

Pressupost 2012, hauria de votar en contra d’aquesta proposta. Ara bé, en aquest 

cas ens hi abstindrem per mostrar la nostra conformitat amb un dels canvis que s’ha 

fet en aquesta proposta. Parlo de la reconsideració que ha fet el Govern de passar 

les subvencions nominatives, que estava previst en les associacions de veïns, a 

convenis, tal com s’ha fet els darrers anys fins ara. Pensem que mantenir els 

convenis és positiu, perquè les associacions de veïns són unes entitats que supleixen 

l’Ajuntament i l’administració pública en molts àmbits.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que el seu grup es va abstenir als 

Pressupostos. És una bona decisió aquesta rectificació. Els agradaria saber si la 

rectificació serà per sempre o variarà d’aquí a uns mesos o en el proper pressupost. 

Benvinguda sigui i nosaltres donarem suport a la modificació. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

recorda que el seu vot va ser contrari als Pressupostos, però, gràcies a aquesta 

rectificació, el seu vot serà d’abstenció.  

 
 

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

Catalunya, expressa que el seu grup municipal mantindrà el vot negatiu que va fer als 

Pressupostos. En part, perquè no sabem l’any que ve què passarà. També els 

emplacem a una discussió que pot ser interessant sobre que les associacions de 

veïns juguen un paper molt important de cohesió social, de dinamització de barris, 

però també juguen un paper lúdic i festiu. Crec que hem de fer una revisió entre allò 

que és prioritari i allò que és important. En aquesta discussió, crec que un dia haurem 

de seure i repensar el model de tot plegat.  

 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el vot a 

favor del seu grup municipal. Ho farem pel que han comentat els companys de 

consistori, és a dir, la rectificació que s’ha fet. Això mateix ho vam demanar fa un mes 

aproximadament. Aprofito per anunciar que retirem el punt número 30, que era sobre 

aquest tema. Ho vam demanar perquè nosaltres valorem la feina que fan les 

associacions de veïns, amb un elevat grau d’implicació i de responsabilitat 

demostrada durant molts anys. Van ser de les entitats amb més moviment quan es va 

recuperar la democràcia. Ens sap greu que aquest Govern municipal que, quan 

estava a l’altra banda deia unes coses molt diferents, tot just arribar i de manera 

unilateral manifesten una clara contradicció amb aquesta voluntat que havien mostrat 

durant molts anys, sense comptar amb l’opinió d’aquestes associacions de veïns. 

Aquesta decisió que s’ha pres anul·lava els convenis i no és anul·lar uns convenis, no 

és un tema merament administratiu, va molt més enllà. Això suposa un retrocés en 

aspectes de confiança, la confiança que s’ha anat teixint amb aquestes entitats amb 

l’Ajuntament i amb les diverses administracions. Substitueixen l’Ajuntament en moltes 

de les feines de cohesió social, de veïnatge i d’altres feines que es fan als diferents 

barris. És un retrocés en la valoració i el reconeixement d’aquestes entitats, el seu 

estatus d’interès comú i d’interès públic. També és un retrocés no tenir-los com a 
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interlocutor potent cap als seus barris. Un altre problema és que no es presenta un 

criteri clar en el qual s’hagi basat el Govern per anul·lar aquests convenis. Primer 

se’ns va dir que no acabaven de ser del tot legals, després sembla que no. Hi ha un 

informe del Secretari. Primer s’interpreta d’una manera, després s’interpreta d’una 

altra. Això torna a demostrar que no hi ha un criteri clar. Primer se’ns va dir que 

abans no hi havia transparència. Com es pot dir que no hi havia transparència quan 

abans es feien els convenis, i aquestes subvencions nominatives estaven a les bases 

d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mataró, que es penjava al web 

municipal? Em sap molt greu perquè s’ha perjudicat de forma molt directa els veïns 

dels diferents barris de la ciutat. S’ha menystingut la seva feina. No s’organitza una 

festa del barri en 15 dies. Hem de fer una reflexió de tot el que suposa la cultura 

popular a la nostra ciutat, un dels factors que més ens ven de cara l’exterior.  

Amb aquestes i altres actuacions el Govern de CIU ha fet baixar la bossa de la 

qualitat democràtica de la nostra ciutat en menystenir les associacions de veïns.  

També els demanàvem una cosa que encara no han fet, malgrat hem retirat el punt, 

que era que ens convoquessin a la comissió de seguiment del conveni amb la 

Federació d’Associació de Veïns de Mataró. És dels únics convenis de la nostra ciutat 

on hi som citats tots els grups municipals del consistori. Encara no en sabem res. Em 

consta que la quantitat està decidida i em consta que fins i tot hi ha certs esforços per 

avançar-los una quantitat que els aniria molt bé. Ens agradaria que hi hagués 

aquesta transparència amb la relació amb la Federació d’Associació de Veïns de 

Mataró, com hi havia abans.  

Hem retirat el punt 30 però guardarem la nostra proposta amb la idea que, si en anys 

propers es torna a fer aquest canvi de parer, la tornarem a presentar, perquè pensem 

que les associacions de veïns i altres entitats de la ciutat necessiten aquest conveni, 

perquè és la relació que han de tenir amb el propi Ajuntament.  

 

 

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

Política Lingüística i Cultura, fa referència a la comissió de seguiment del conveni 

amb la Federació d’Associació de Veïns de Mataró. Com saben, en aquesta reunió 

—que en el conveni està previst fer dues reunions l’any— hi estan convidats tots els 

grups municipals. L’any passat, aquesta reunió es va fer el dia 16 de març, l’anterior 
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el 18 de maig. Estem a 12 d’abril, justament al mig de les dues dates dels anys 

passats. Si no s’ha convocat fins ara és perquè aquesta reunió serveix, d’una banda, 

per fer una valoració de l’any anterior, i això requereix que la Federació d’Associació 

de Veïns hagi justificat el conveni que s’ha de valorar. La Federació d’Associació de 

Veïns va endarrerida en els terminis, i aquest és un dels motius pels quals no s’ha 

pogut fer. L’altre és que també el conveni de l’any següent es parla en base a una 

proposta d’actuació que presenta la Federació d’Associació de Veïns i que, en 

aquest moment, jo no tinc. El meu compromís és que, tan bon punt coincideixin 

aquestes circumstàncies, serà convocada aquesta comissió de seguiment del 

conveni, com s’ha estat fent cada any. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponents als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponents al grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: 5,  corresponent al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.  

Abstencions: 4,  corresponent al grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (3) i corresponent al membre del grup municipal 

de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

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

municipal Socialista. 

 

7  -  DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2208/2012 

DE 28 DE MARÇ, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS 

ORGANISMES AUTÒNOMS, DE L’EXERCICI 2011. 
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La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

dóna compte  del següent Decret: 

 

“DECRET 
2208/2012 de 28 de març 

Assumpte: GE - Aprovació liquidació Pressupost exercici 2011 Ajuntament i Organismes 
Autònoms. 
Òrgan: Direcció Econòmica 

 
 

Vista la Proposta de la Regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, i en 
ús de les competències atorgades a aquesta Alcaldia i d'acord amb el que disposa l'art. 
191.3 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i vist l'informe preceptiu de la Intervenció de Fons 
Municipal, pel que fa referència a l'article 90 del RD 500/90, de 20 d'abril. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar el resultat pressupostari de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de 
Mataró i els seus Organismes Autònoms amb els següents imports: 
 
Ajuntament de Mataró                                                  -873.544,25 euros 
 
Institut Municipal d’Educació                                       372.414,51 euros 
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                                  232.407,03 euros 
 
Institut d’Esports                                                     -3.052,14 euros 
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica               131.458,90 euros 
 
 
SEGON.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació (II) en les 
següents quanties i d’acord amb l’annex núm. 1 adjunt a aquesta proposta : 
 
Ajuntament de Mataró                                              13.477.908,49 euros 
                        
Institut Municipal d'Educació                                          8.569,12 euros                 
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                              4.216,95 euros                 
 
Institut d'Esports                                                          26.174,11 euros                            
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica                47.399,33 euros                 
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TERCER.- Aprovar el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2011 de 
l'Ajuntament de Mataró i els seus Organismes Autònoms amb els següents imports: 
 
Romanent de tresoreria total (I) : 
 
Ajuntament de Mataró                                                 7.226.997,28 euros  
 
Institut Municipal d'Educació                                        473.377,49 euros               
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                         137.293,72 euros               
 
Institut d’Esports                                                        20.842,46 euros 
                                  
Institut Municipal de Promoció Econòmica                       60.307,17 euros                  
 
 
 
Excés de finançament afectat (III) : 
 
Ajuntament de Mataró                                                 5.840.018,47 euros          
 
Institut Municipal d'Educació                                        100.562,98 euros 
  
Institut Municipal d’Acció Cultural                                       0,00 euros                  
 
Institut d'Esports                                                                 0,00 euros                                                    
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica                         0,00 euros 
 
  
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals (IV) : (I-II-III) 
 
Ajuntament de Mataró                                         -12.090.929,68 euros            
              
Institut Municipal d'Educació                                          364.245,39 euros                              
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                              133.076,77 euros                  
 
Institut d'Esports                                                        -5.331,65 euros                                            
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica                     12.907,84 euros                        
 
 
 
QUART.- D'acord amb el que disposa l'article 193.4 de la Reial decret 2/2004, de 5 
de març, es donarà compte d'aquesta Resolució a l'Excm. Ajuntament en Ple en la 
primera sessió que tingui lloc.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, recorda que la CUP també és va oposar als pressupostos 2011. 

A destacar aquest romanent negatiu de quasi 12 milions d’euros, la qual cosa ens ha 

de donar un toc d’alerta. És una tendència que en els últims anys ens situa en una 

situació més feble de cara a donar resposta a les necessitats que té la nostra ciutat. 

Per tant, hem d’intentar evitar una possible situació de col·lapse econòmic municipal.  

Nosaltres creiem que, per un costat, s’han de garantir que els ingressos augmentin. 

D’això n’hem de parlar i tenim propostes en diferents línies. Hem d’augmentar els 

ingressos per garantir uns serveis públics bàsics, que l’administració pública local ha 

de fer per llei. Crec que s’han de desenvolupar propostes, des de l’àmbit local, per 

donar alternatives socials a l’actual crisi capitalista. Ressaltar el que cada dia és una 

bola més gran i que és un fracàs molt evident, que és la política financera, el 

col·lapse en el qual estem abocats, en el qual les entitats bancàries acaben tenint un 

poder que ningú els ha cedit per determinar quines són les polítiques en l’àmbit local.  

Les propostes de sanejament que proposen traslladar a llarg termini els préstecs 

podrien ser una solució de forma puntual, però estem intuint que el gruix anirà per 

aquí i pensem que amb això no n’hi ha prou. Pensem que totes les administracions 

s’haurien de plantejar altres sistemes de finançament i s’hauria de plantejar un “ja n’hi 

ha prou” a les entitats financeres, perquè no pot ser que els ciutadans acabin pagant 

uns interessos molt cars que, per poder-los pagar, les administracions ens responen 

amb retallades socials inadmissibles.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que ara que han decidit canviar la 

imatge del web municipal també podrien aprofitar per canviar-li el nom i dir-li, per 

exemple, “la pàgina de propaganda i agitació de CIU”. Ho dic perquè, tal i com venint 

denunciant des de fa setmanes, la informació que apareix a la pàgina web s’està 

convertint, cada dia més, en una informació del partit, i no pas en una pàgina 

d’informació municipal. Ho dic perquè s’hi pot veure la Sra. Carolina Soler en roda de 

premsa, acompanyada del nou coordinador d’Administració Ciutadana, anunciant un 

nou pla de sanejament per al 2013. És a dir, primer s’anuncia a la premsa, com és 
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costum de la casa, i quan els vagi bé ja ens ho faran saber a corre-cuita i per la via 

d’urgència.  

Tampoc ens passa inadvertit, que la Sra. Soler, com també fan altres membres 

d’aquest Govern, aprofiti la roda de premsa i aquest web municipal per atacar els 

partits de l’oposició i, en concret, els partits que formaven el govern anterior, dient: 

“per abocar-nos a un tancament d’exercici molt dolent.” I diu concretament que: “és 

l’evolució natural d’una pràctica que ha vingut fent l’anterior govern i que no s’adequa 

a la realitat”, la qual cosa no és veritat.  

Ha donat com a números aquests més d’11 milions i mig d’euros negatius com a 

romanent de tresoreria, com si fossin efectivament diners que no cobrarem, la qual 

cosa no és del tot certa. No destaca amb la mateix èmfasi que el pressupost es va 

tancar amb només 140.000 euros negatius, sent la desviació final de menys d’un 5%, 

que demostra el rigor i la seriositat amb la qual es va fer aquest pressupost.  

Aquesta xifra d’11.600.000 milions, si no l’analitzem fredament, ens pot espantar una 

mica i abocar-nos a aquest discurs catastrofista i apocalíptic que el Sr. Alcalde té 

últimament sobre els comptes de l’Ajuntament, que tan mal ens fa, tant dins com fora. 

Volem destacar que aquest romanent de tresoreria negatiu surt perquè aquest 

Govern comptabilitza com a negatius els saldos de dubtós cobrament, que per 

nosaltres no ho són tant. Em refereixo a aquests 2,3 milions d’euros de l’IBI de les 

autopistes i els 1,3 milions de les companyies de telèfons mòbils. El que no diu la Sra. 

Soler és que aquestes companyies importants han presentat recursos contra aquest 

intent de cobrar el que realment ens pertoca i que, sentència rere sentència, han anat 

perdent a tots els tribunals. En el cas de les companyies telefòniques, crec que ha 

arribat al Tribunal d’Estrasburg, després de perdre totes les sentències. Això ens fa 

pensar que molt difícilment no guanyarem aquest contenciós amb aquestes 

companyies. En el cas de les autopistes, crec que tenim al nostre favor aquests 

milions que ens deuen, sense haver d’arribar tan lluny. 

L’actual dèficit té molt a veure amb la crisi que patim. És degut, també, al descens 

d’ingressos provocat per aquesta crisi i a aquesta dotació exagerada per insolvències 

que fa aquest govern. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, expressa que les dades que ha donat la Sra. Soler de la provisió de fons i 

del deute del Grup Ajuntament diuen el que diuen.  

El Sr. Martínez deia que és de dubtós cobrament i que, al final, ho cobrarem, però el 

que passa és que avui dia no cobrem. Tot i que estic d’acord en moltes de les coses 

que vostè ha dit, prefereixo que allò que no cobrarem no s’inclogui en un pressupost. 

Un pressupost és un pressupost, però després no podem utilitzar els resultats 

d’aquests pressupostos per justificar altres tipus de coses. Ara ve i ens desmenteix 

tot això. És una llàstima que no s’hagi previst aquesta baixada d’ingressos. Crec que 

al 2011 era més que previsible que un dels impostos que baixaria molt seria el de 

circulació perquè, amb la crisi, molta gent es vendria el segon cotxe.  

 
 

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, opina que 

aquesta liquidació mostra uns números que reflecteixen la delicada situació 

econòmica i financera que es viu en aquests moments.  

Hem de destacar que tenim un resultat pressupostari de l’Ajuntament i els seus 

organismes de 140.000 euros negatius i més d’11,5 milions d’euros de romanent de 

tresoreria negatiu. Tant els informes dels serveis econòmics municipals, com els de 

l’empresa externa que vostès van contractar, establien un marge de possibilitats 

important, quant a la dotació d’insolvències, que és el tema més important del que 

composa aquesta liquidació. Aquests informes deien que el recorregut, quant a 

dotacions per insolvència, podien anar de 5,5 milions a 13,5 milions, segons l’informe 

municipal o, com deia l’informe de la consultora, dels 6,8 milions als 14 milions 

d’euros de dotació.  

No hi ha cap normativa que indiqui els criteris per fer aquesta previsió. El que hi ha és 

una recomanació de la Sindicatura de Comptes. Per tant, aquesta dotació acaba sent 

una decisió política que vol magnificar la dificultat de la nostra situació. Vostès fan ús 

d’aquesta voluntat política prenent l’opció més complicada que, en aquest cas, és 

preveure un romanent negatiu de 12 milions d’euros. Vostès han dit que estan 

aplicant la certesa tècnica de que no cobrarem aquests recursos, però nosaltres 

creiem que apliquen de nou l’alarmisme. Computen també que no cobrarem els 2,3 

milions d’euros de l’IBI de l’autopista o els 1,3 milions de les companyies de telefonia 
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mòbil. Però per què ho fan en la seva totalitat? No calia. Fins ara hem guanyat totes 

les sentències i els recursos estan encara en tràmit. Ens estan dient que no 

continuaran reclamant el que ens deuen? Ens diuen que renunciem a lluitar pels 

interessos de la ciutat? Entenem que aquest exercici d’alarmisme és injustificat i 

perjudica la nostra institució i la nostra ciutat i afecta la nostra solvència i credibilitat 

de cara a tercers, bancs i possibles inversors. Hem arribat a aquest punt perquè 

vostès han pres determinades decisions.  

 A la nota de premsa publicada ahir vostès deien que: “L’anterior govern feia 

pressupostos preveient uns ingressos que no corresponien a la realitat”. No entenem 

per què, quan vostès van arribar al govern, no van corregir el que creien que no es 

corresponia amb la realitat. Al setembre de l’any passat els vam fer una pregunta en 

el sentit de si modificarien vostès el Pressupost i el PAM que va aprovar l’anterior 

govern i encara estem esperant. 

Tenim 307 milions d’euros d’endeutament. El que portem aquí és la liquidació de 

l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. Les dades dels informes feien 

referència a l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. Aquí queda constància 

que el total és sense avals a les companyies de 103 milions d’euros, i amb avals de 

119, però no fèiem referència als 307. És a dir, tenen ja els comptes de totes les 

empreses municipals i les EPE. No n’han informat, però sí que han tret aquesta xifra. 

Ens hauria agradat poder-ho tenir tots plegats per compartir-ho. En tot cas, el que 

portem avui aquí són 103 milions d’euros d’endeutament sense avals.  

Aquest alarmisme és injustificat i no ens porta enlloc. Creiem que hem de fer el 

contrari, treballar junts i sumar esforços per generar confiança, per aprofitar les 

oportunitats i lluitar per millorar aquesta situació. En el rigor i la responsabilitat ens hi 

trobaran, en l’opacitat i el catastrofisme no ens hi trobaran.  

 

 

 La senyora Carolina Soler manifesta que no es tracta de fer catastrofisme ni 

alarmisme, sinó que es tracta de tocar de peus a terra i saber quina és la realitat. Les 

xifres parlen per si soles. 

 Aquí s’ha parlat de certs criteris i de decisions, però no s’ha parlat de gestió política. 

Nosaltres vam entrar amb una gestió realitzada no precisament pel Govern municipal 

actual. Vostès diuen que busquem la solució més complicada, però no és l’opció més 
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complicada, és l’opció més prudent. D’això vostès en diuen alarmisme, però a mi 

m’agrada saber quina és la situació que tinc per poder afrontar-la.  

 S’ha dit que el Govern comptabilitza i el Govern no comptabilitza. És un treball dels 

tècnics. Aquests informes estan avalats i s’han fet des d’Intervenció i els Serveis de 

Gestió Econòmica. Hi ha una empresa que ha donat encara més arguments per 

refermar aquest posicionament. Aquests són informes tècnics, no són informes 

polítics. Es tracta de saber exactament en quina situació ens trobem. La crisi va 

començar fa molts anys, Sr. Martínez. La dotació d’insolvències es va fent durant els 

anys, no és una cosa d’ara. Reitero que són criteris tècnics, no són criteris polítics. 

L’únic criteri polític que hi ha aquí és el de prudència, i el de saber en quina situació 

ens trobem per afrontar-la. De catastrofisme, res.  

 Sí que tenim la legitimitat de corregir el pressupost, però hem de recordar que era un 

pressupost que ja estava disposat al 90% quant a la despesa.  
 Vostès rebaten uns informes, unes informacions i unes xifres que estan contrastades, 

que tenen l’informe d’Intervenció i del Servei de Gestió Econòmica de la casa i que, a 

més, compleix amb els criteris de la Sindicatura de Comptes. Quins altres criteris 

creuen que hem de fer servir? Això és el que hem fet i aquesta és la realitat. Les 

xifres són negatives. M’agradaria donar unes xifres positives, però aquesta és la 

realitat que tenim, és la realitat que ens hem trobat i és la realitat a la qual hem de fer 

front. Una mostra de postura per lluitar entre tots per fer front a aquestes dificultats és 

aquesta. Altres mostres que hem tingut amb anterioritat en altres plens era 

l’aprovació d’aquest pla d’ajust al qual no es va trobar convenient acollir-nos, i era 

una bola d’oxigen per les finances municipals. El Govern municipal aplica el criteri del 

seny i la prudència. 

 

  

 La senyora Montserrat López manifesta que de responsabilitat n’hi ha i és la d’aquest 

Govern municipal. Els recordo que l’any passat vam aprovar el pressupost al mes de 

febrer, hi va haver unes eleccions al maig i un canvi de govern. Per tant, la gestió del 

govern anterior del pressupost aprovat al febrer va ser d’uns determinats mesos, la 

resta va ser del Govern municipal actual. El Govern, a partir del dia 11 de juny tenia 

la possibilitat de fer allò que considerés més oportú, entre altres, modificar el 
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pressupost si creia que no era adient. Per tant, la responsabilitat d’aquest pressupost 

és de qui el va gestionar, que és el Govern municipal actual.  

 M’agrada que reconegui ara que els informes tècnics municipals són bons. No entenc 

per què encarreguem informes externs per validar que aquestes dades econòmiques 

són correctes, com ho han estat els darrers 32 anys. Vostès han fet diverses 

auditories innecessàries que han arribat a la mateixa conclusió, que els comptes de 

l’Ajuntament de Mataró i les seves empreses eren correctes fins a la data de canvi de 

govern. Han gastat més de 64.000 euros en una despesa que ens podíem estalviar.  

 Sí que volem saber la situació real. És bo i hem de fer aquest exercici, però no 

podem ser alarmistes ni magnificar-la. Hem fet servir les indicacions de la Sindicatura 

de Comptes i els criteris tècnics i de realisme. Es molt trist que arribem al ple sense 

tenir acords perquè no hem parlat i perquè no hem pensat que els temes són tan 

importants que cal buscar consensos, com va passar amb el pla d’ajust. Això no és 

culpa nostra, és responsabilitat del Govern actual poder oferir treballar conjuntament.  

 

 

 

8  - DESAFECTACIÓ DE LES FINQUES DEL C. ALARCON 

27,75,77 I 79, I CESSIÓ DEL DOMINI DE LES FINQUES DEL C. 

ALARCON 75,77 I 79, UN COP AGRUPADES, AL 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, PER A LA IMPLANTACIÓ 

D’UN INSTITUT. 

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

proposta següent: 

 
“1r.- L’Ajuntament de Mataró és propietari de les següents finques, situades, totes 
elles, a Mataró: 
-finca A) que afronta als carrers d’Alarcon 79 i Rocafonda, 20  
-finca B) que afronta als carrers d’Alarcon 77 i Rocafonda, 18 
-finca C) que afronta al carrer d’Alarcon 75 
-finca D) que afronta al carrer d’Alarcon, 27, cantonada carrer Prat de la Riba. 
 
2n.- La finca del c. Alarcon 79 (A) i la finca del c. Alarcon 27 (D) s’han vingut destinant 
a la prestació del servei públic escolar, ja que albergaven les instal·lacions de l’escola 
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Menéndez y Pelayo. Aquestes finques han deixat d’utilitzar-se per al servei escolar, i 
han quedat sense ús. Ambdues finques resten qualificades de béns de domini públic, 
afectes al servei públic escolar, per raó de la destinació que han tingut. 
 
3r.- El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha demanat la cessió gratuïta 
del domini de la primera finca, juntament amb les dues següents (finques A, B i C), 
agrupades en una sola finca, per instal·lar-hi una secció d’institut, i aquest Ajuntament 
considera oportú satisfer la sol·licitud del referit departament. 
 
4t.- Per poder cedir el domini de les finques que ha demanat l’Administració 
autonòmica (finques A), B) i C)), cal alterar-ne la seva qualificació jurídica, per tal que 
passin a ser patrimonials. 
 
Per alterar la qualificació de la primera d’elles (A), cal obtenir prèviament autorització 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, atès que es tracta d’una finca 
actualment afecta al servei públic escolar. 
 
5è.- Com que per a la finca del núm. 27 del carrer d’Alarcon (D), que havia acollit el 
parvulari de l’escola Menéndez y Pelayo, no hi ha cap destinació educativa prevista 
(ha quedat sense ús en el marc d’aquest àmbit competencial i no es preveu atribuir-li 
cap destinació vinculada a aquest àmbit), també es proposa demanar autorització per 
desafectar-la del servei públic escolar, per tal que es pugui destinar a projectes 
d’interès municipal, sense perdre la qualificació com a bé de domini públic afecte al 
servei públic. 
 
6è.- A nivell processal, quan la Generalitat autoritzi la desafectació de les finques del 
servei públic escolar, correspon alterar la qualificació jurídica de les tres finques que 
sol·licita el Departament d’Ensenyament (c. d’Alarcon, 75, 77 i 79). Quan les finques 
restin qualificades de patrimonials, es podrà cedir el seu domini, de forma gratuïta, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 
 
 
Quant a l’autorització prèvia per desafectar els edificis públics escolars, 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 
en regula el procediment. S’invoca, concretament, la causa prevista a la lletra a) de 
l’article 2.1., del Decret 212/1994, aplicable per remissió de l’article 3: 
“Quan l’immoble deixi de ser necessari per al desenvolupament del servei públic 
escolar.” 
 
Quant a la desafectació, resulten d’aplicació la Llei 7/1985, reguladora de les Bases 
del Règim Local, el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 336/1988, pel qual s’aprova el 
reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya i el Decret 212/1994, de 26 de 
juliol, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quant a la cessió gratuïta del domini de finques municipals, resulten aplicables el 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim 
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local de Catalunya, i el Decret 336/1988 (Reglament de patrimoni dels ens locals a 
Catalunya), així com el Codi Civil català, i normativa concordant. 
 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció, si s’escau, dels 
següents acords: 
 
 
PRIMER.- Establir la causa prevista a la lletra a) de l’article 2.1 del Decret 212/1994, 
de 26 de juliol del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: “Quan 
l’immoble deixi de ser necessari per al desenvolupament del servei públic escolar”, 
com a circumstància per demanar autorització prèvia per desafectar del servei públic 
escolar les següents finques d’aquesta ciutat: 
 
-finca A) situada al carrer d’Alarcon, 79, que afronta també al carrer Rocafonda, 20, 
cadastral 4097601DF5949N001XF 
-finca D) situada al carrer d’Alarcon, 27, cantonada Prat de la Riba, cadastral 
4195008DF5949N0001BF 
 
 
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 desafectar del servei públic escolar la finca que 
afronta al carrer d’Alarcon 79, de Mataró, i la finca que afronta al carrer d’Alarcon, 27, 
de Mataró, en base a la causa de la lletra a) de l’article 2.1 del Decret 212/1994, de 
26 de juliol del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: “Quan 
l’immoble deixi de ser necessari per al desenvolupament del servei públic escolar.” 
 
 
TERCER.- Autoritzar el/la Regidor/a Delegat/ada 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 les referides finques del servei públic escolar. 
 
QUART.- Desafectar inicialment: 
 

1. la finca A) amb front al carrer d’Alarcon, 79, i al carrer de Rocafonda, 20, de 
Mataró, fins ara qualificada de bé de domini públic afecte al servei públic 
escolar (finca cadastral 4097601DF5949N001XF) 

 
2. les següents finques fins ara qualificades de béns de domini públic afectes al 

servei públic:  
-la finca B) que afronta als carrers d’Alarcon 77 i Rocafonda, 18, de Mataró 
(finca cadastral 4097603DF5949N0001JF) 
-la finca C) que afronta al carrer d’Alarcon 75, de Mataró (finca cadastral 
4096417DF5949N0001AF) 

 
per tal que passin a gaudir de la qualificació jurídica de béns patrimonials, amb la 
finalitat de poder cedir el seu domini, forma gratuïta, a la Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Ensenyament), per implantar un centre públic d’educació secundària. 
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CINQUÈ.- Sotmetre l’expedient de desafectació a informació pública per un termini 
de vint dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones 
interessades puguin comparèixer en l’expedient i formular les al·legacions i 
reclamacions que estimin oportunes.  
 
Si no es formulen al·legacions ni reclamacions durant el tràmit d’informació pública, la 
desafectació que aquí s’acorda inicialment s’entendrà aprovada definitivament, i es 
disposarà l’anotació de la corresponent modificació en l’inventari de béns municipal, 
sempre que s’hagi obtingut l’autorització per desafectar que es demana al punt segon 
d’aquest acord.  
 
 
SISÈ.- Suspendre l’execució de l’acord que s’adopta al punt cinquè, fins al moment 
en què s’obtingui, en el seu cas, l’autorització que ha d’atorgar l’Administració 
autonòmica, per desafectar les finques. Si no s’obté la referida autorització, els 
acords dels punts quart i cinquè quedaran sense efectes, i l’expedient de 
desafectació no es sotmetrà al tràmit d’exposició pública que s’acorda en aquest 
punt. 
 
 
SETÈ.- Acordar la mutació demanial de la finca situada al carrer d’Alarcon, 27, 
cantonada carrer Prat de la Riba, de Mataró, de manera que deixi d’estar afecta al 
servei públic escolar i es mantingui com a bé de domini públic afecte al servei públic, 
per tal que es pugui destinar a la prestació de serveis d’interès municipal. 
 
 
VUITÈ.- Suspendre l’efectivitat i executivitat de l’acord que s’adopta al punt setè, 
anterior, fins al moment en què s’obtingui, en el seu cas, l’autorització de 
l’Administració autonòmica, per desafectar la finca del servei escolar. Si no s’obté la 
referida autorització, el referit acord del punt setè quedarà sense efectes. 
 
NOVÈ.- Cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya –Departament 
d’Ensenyament-, el domini de les finques patrimonials, situades al carrer d’Alarcon, 
75, 77 i 79, de Mataró, agrupades en una sola finca registral, lliure de càrregues i 
servituds rellevants, per implantar i gestionar un centre públic d’educació secundària 
(institut). 
 
DESCRIPCIO DE LA FINCA AGRUPADA:  
DESCRIPCIÓ: URBANA: PORCIO DE TERRENY situada en aquesta ciutat, amb 
front als carrers Rocafonda núm. 18-20, i Alarcon, 75-77-79. Té una superfície de dos 
mil quatre-cents tretze metres amb cinquanta decímetres quadrats (2.413,50 m2). 
AFRONTA; pel Sud, amb finques cadastrals, 4097616, 4096402, 4096419 i 4096404; 
pel Nord, amb la ronda Alfons X, el Savi; per l’Est, amb el carrer d’Alarcon i per l’Oest, 
amb el carrer de Rocafonda. A sobre de l’esmentat terreny existeix una edificació 
amb una total superfície construïda de 954 metres quadrats, formada per diverses 
dependències, i destinada al servei educatiu. 
TÍTOL: Pertany el domini de la finca descrita a l’Ajuntament de Mataró per agrupació, 
segons certificat administratiu lliurat pel Secretari general, en data 6-3-2012. 
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REFERÈNCIA CADASTRAL: formada per les finques cadastrals 
4097601DF5949N0001XF, 4097603DF5949N0001JF i 4096417DF5949N0001AF. 
VALORACIÓ: 1.033.278,65 euros 
CÀRREGUES: Lliure. 
INSCRIPCIÓ: en tràmit 
 
La finca és apta per al seu destí com a equipament escolar i compta amb abastament 
d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica (si la potència no fos 
suficient, l’Ajuntament es compromet durant el termini d’un any a comptar de la data 
d’aquesta resolució, a dotar la finca de potència suficient per a l’execució d’obres -si 
s’haguessin de fer obres durant aquest termini-, i per al correcte funcionament de 
l’equipament en el moment de la seva posada en marxa); el vial que dóna davant del 
terreny té la calçada pavimentada i les voreres encintades. 
En tot cas, l’Ajuntament es compromet a dotar la finca de les següents potències i 
dels següents cabals mínims: 
-connexió elèctrica per donar un servei previst de 120 Kw 
-connexió a peu de finca d’aigua potable per al consum del centre de 6/8 m3/h 
-connexió requerida pel CTE d’aigua per alimentació de BIEs 63 m/m diàmetre i 5 
atmosferes de pressió 
-recomanable connexió de gas GAS G16 
-telefonia pericó de connexió i tub d’entrada amb guia 
-clavegueram 250 mm aigües negres i 60 mm de pluvials en separatives i 60 mm en 
unitàries. 
 
B) CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL DOMINI 
-REVERSIÓ: Si la finca no es destina a la finalitat per al compliment de la qual es 
cedeix, en el termini de cinc anys a comptar de la data del document de transmissió, 
o bé, deixa de destinar-s’hi dins dels 30 anys següents, revertirà automàticament de 
ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals de Catalunya. 
 
La no destinació de la finca a l’ús previst s’acreditarà mitjançant l’aixecament de l’acta 
notarial a la qual es constati una o vàries de les circumstàncies següents, que no 
caldrà que es donin cumulativament: 
La no destinació a institut públic 
La no destinació a cap ús 
Aquesta acta haurà de notificar-se a l’entitat cessionària, i serà suficient per tal que la 
reversió produeixi els seus efectes, i accedeixi al Registre de la Propietat. 
 
La reversió no generarà el dret a cap indemnització a favor de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’assumpció del servei d’educació secundària per l’Ajuntament de Mataró també 
donarà lloc a la reversió. 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat (o departament que el substitueixi) 
es comprometrà a signar els documents que siguin necessaris per tal de poder 
inscriure la reversió, si procedeix, en el Registre de la Propietat.  
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Correspondrà a l’Ajuntament cedent adoptar les mesures necessàries per aconseguir 
el destí de la finca a satisfacció del cessionari, per a la qual cosa l’Ajuntament 
adquireix el compromís d’eliminar qualsevol obstacle que pugui impedir l’execució de 
les obres que, en el seu cas, s’hagin d’executar, i es farà càrrec de la construcció dels 
guals i de les entrades al recinte del centre. 
 
La quota sobre l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per la 
construcció del centre –si s’escau-, en base a l’article 103 del Reial Decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, gaudirà d’una bonificació del 95% en tractar-se d’una construcció 
d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades 
per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres –cas 
de fer-se-, així com per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa. Els carrers 
que limiten amb el centre ja estan urbanitzats. 
 
-CONSTRUCCIÓ: El cessionari podrà dur a terme la construcció que calgui –si és el 
cas-, per si mateix o per terceres persones. 
 
-INFORMES GEOTÈCNIC I TOPOGRÀFIC: Si fos necessari, l’Ajuntament es 
compromet a facilitar a la Generalitat de Catalunya un informe geotècnic i un plànol 
topogràfic de la finca. 
 
-DESPESES: La Generalitat de Catalunya assumirà totes les despeses de qualsevol 
naturalesa que es generin per la formalització, perfeccionament i execució de la 
cessió aquí acordada, així com, en el seu cas, de la reversió del dret. Els tributs que 
en el seu cas, es puguin meritar per raó de la present cessió s’assumiran d’acord 
amb l’atribució que faci la norma reguladora corresponent, sens perjudici de les 
excepcions i/o no subjeccions que tinguin lloc 
 
Mantenir aquest acord durant un any, a comptar de la data de la seva adopció. Si 
durant aquest any, la Generalitat de Catalunya no accepta la cessió del domini de la 
finca, l’acord de cessió quedarà sense efectes. 
 
 
DESÈ.- Suspendre l’execució del que s’acorda al punt novè fins que l’Administració 
autonòmica hagi autoritzat la desafectació dels béns, aquests hagin assolit la 
qualificació de béns patrimonials, tingui lloc la superació del tràmit d’exposició pública 
en el procés de cessió gratuïta de la finca, i la inscripció registral de la finca 
agrupada. 
 
 
ONZÈ.- Facultar al/la Regidor/a Delegat/ada d’Administració i Atenció Ciutadana 
d’aquest Ajuntament, per signar la documentació que sigui necessària per a 
l’efectivitat, perfeccionament i execució de la transmissió del domini de la finca, i 
altres documents que calgui per complimentar tot el que es disposa en el present 
acord. 
 
 
DOTZÈ.- Efectuar les modificacions i rectificacions corresponents en l’inventari 
municipal de béns. 
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TRETZÈ.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament al 
Maresme-Vallès Oriental, de la Generalitat de Catalunya, al Servei d’Ingressos i a 
l’Institut Municipal d’Educació.” 
 

 

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

Popular, expressa que l’equip de govern i la resta de grups municipals ja tenen 

constància, a través de les comissions informatives, que hi ha alguns grups 

municipals que han manifestat el seu malestar a causa de com s’ha creat aquest 

procés de desafectació de les finques del carrer Alarcón. En els últims anys, tant amb 

aquest Govern, com amb l’anterior, s’han generat moltes dificultats. Crec que hi ha 

hagut una política d’última hora intentant solucionar problemes en el mapa escolar, 

que segurament s’havia d’haver fet a través d’una planificació escolar, tenint en 

compte que tenim els instruments estadístics per planificar-ho amb anys d’antelació. 

Això constata la gran dificultat a l’hora de pressupostar i de lligar aquestes dues 

institucions, tant la local, com la de la Generalitat, que genera unes dificultats 

importants en la construcció de les escoles i en les inversions que s’han de fer. En 

aquests processos és necessari que ens unim el conjunt de grups municipals. D’altra 

banda, manifesto la nostra sorpresa de com no hem pogut planificar aquest mapa 

escolar al llarg d’aquests anys.  

L’ensenyament secundaria està previst que, d’aquí un o dos anys, tingui greus 

mancances a la ciutat. El mapa escolar, en funció de les edats dels nostres joves, fa 

que tinguem una demanda important. Hi havia previstos dos instituts necessaris per a 

Mataró, el Rafael Estrany i el Molí de Vent, però que no s’han consumat i ara estem 

al 2012 pendents d’uns instituts que haurien d’haver estat iniciats.  

Alguns grups municipals ens hem queixat perquè del procés de mapa escolar, vista la 

nova situació econòmica i vist l’actual marc pressupostari de la Generalitat, no se’ns 

ha informat, no se’ns ha facilitat un mapa global de la ciutat per planificar de forma 

consensuada quins haurien de ser els passos per garantir una escolarització 

secundària de qualitat, amb uns equipaments adients. Nosaltres vam manifestar la 

nostra queixa en comissions informatives i vam demanar més informació. El que hem 

fet avui, abans del ple municipal, conjuntament amb el grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya, és demanar que aquest punt es deixi sobre la taula per tal que el conjunt 
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dels grups municipals puguem planificar i veure globalment quin serà el mapa escolar 

d’aquí a un o dos anys, i buscar entre tots la millor alternativa. Nosaltres estarem al 

costat del Govern si es té clar què volem i cap on anem, però fer polítiques a partir de 

la improvisació no acaba de sortir bé. Volem que es mantingui la qualitat d’un 

ensenyament públic que, si bé és responsabilitat de la Generalitat, l’Ajuntament ha de 

fer mans i mànigues per garantir que aquesta institució acabi invertint i acabi 

desenvolupant el que és una exigència seva, que a nosaltres ens toca fer pressió.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que la planificació d’un centre escolar 

no és un tema menor. Com que som ben conscients d’això, teníem, en el mandat 

passat i en l’anterior, una planificació d’edificacions escolars de l’any 2005 al 2013. El 

context econòmic va anar canviant aquesta planificació i, d’una manera continuada, 

com a mínim, un cop l’any, a la comissió informativa de Serveis a les Persones es 

parlava de quina era aquesta modificació i, amb la perspectiva de tres anys, quins 

eren els números amb els que estàvem treballant. Un centre escolar no és un tema 

baladí, com qualsevol centre que aculli un servei ciutadà. Es crea una nova situació al 

barri, en l’entorn, en el teixit urbà, en les prestacions que es fa a les persones i, per 

tant, condiciona, d’una manera o altra, la realitat concreta de l’entorn d’aquell centre 

escolar o d’aquell servei municipal.  

En el cas que ens ocupa, no hi ha cap memòria econòmica, ni demogràfica, ni 

sociològica que justifiqui les presses d’haver de portar avui aquest tema al ple. A la 

comissió informativa de dimecres passat, la mateixa directora de l’IME ens feia saber 

que aquest tema s’havia plantejat, per part del Servei Territorial, al final del mes de 

gener i que havia estat entretingut fins ara, i que d’una manera ràpida hem de 

prendre una decisió. Nosaltres no tenim dades. Hem reclamat repetides vegades, 

concretament, des del mes d’octubre en aquesta mateixa sala, la necessitat de parlar 

del mapa escolar de la ciutat, a partir de l’Escola Joan Coromines, coneixent que està 

subjecte a moltes modificacions pel context econòmic actual, i sabent que les 

relacions entre les dues administracions, la local i l’autonòmica, són més difícils quan 

hi ha aquests problemes. S’ha de fer molta pressió perquè la mirada municipal no es 

dilueixi en la mirada d’una administració que està més llunyana. Com que no tenim 
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aquestes dades, malgrat les hem demanades d’una manera formal fa un mes            

—vostès ens diuen que tenen la mà estesa i després ens trobem amb aquestes 

sorpreses que arriben temes nous de trinca a les comissions informatives—, ens hem 

hagut d’espavilar i hem hagut de trobar la informació, per exemple, veient com 

funciona el padró municipal.  

Amb informació del 13 de febrer del padró municipal, els nens i nenes que hem 

escolaritzat a primer d’ESO el 2011 han estat un total de 1.141, que equivalien, 

aproximadament, a 45 aules de primer d’ESO. Escolaritzem més nens dels que estan 

censats. Exactament, n’escolaritzem 1.292, perquè l’atractiu com a capital de 

comarca es deixa notar i hi ha algunes escoles que tenen alumnes que no són de 

Mataró. Els nens i nenes que han nascut l’any 2000 i que, per tant, haurem 

d’escolaritzar al setembre de l’any 2012, són 1.227. Les previsions ens diuen que 

necessitarem dos grups més d’ESO. Previsiblement, un d’aquests grups estarà a Pla 

d’en Boet i l’altre a Sol Ixent o Freta, depenent d’on hi hagi més demanda. Al 

setembre del 2013 tindrem només 1.213 alumnes. Per tant, amb els mateixos 47 

grups estaran acollits. Al setembre del 2014 no creix la població escolar, quedant-se 

en 1.209. Quan aquesta població creix és al setembre del 2015, que caldran dos 

grups més.  

On és el problema, Sr. Galbany? No pot cedir al que li demanem els grups municipals 

de posposar aquest debat d’avui, improvisat, sense raó i que no sabem a quins 

interessos respon? No sabem si respon als interessos del Servei Territorial o als de 

les persones que tenen la voluntat que continuem tenint uns edificis escolars 

moderns, dignes, adequats i allà on estaven planificats. Li he de recordar que hi ha 

dos solars cedits al Departament d’Educació, un a la ronda Rafael Estrany i l’altre al 

carrer Molí de Vent, a Cerdanyola, dos dels barris més poblats, i seria importantíssim 

per al teixit urbà que aquests centres hi fossin. No puc entendre que vostè em 

respongui a la demanada que li he fet aquest matí de posposar aquesta trobada i ens 

puguem reunir, des de la comissió informativa, per fer una mirada general al mapa 

escolar de la ciutat. Vostès estan fent moltes actuacions, algunes errònies, des del 

meu punt de vista. Però jo voldria conèixer el mapa sencer i no hi ha manera. Vostè 

ens demana que li fem confiança en això. Possiblement n’hi farem, però expliqui’ns 

quina és la planificació. No hi ha pressa. Fins al setembre del 2015 no necessitarem, 

segons les dades del padró municipal, noves places escolars de primer d’ESO.  
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Li demanaria que posposi el tema, per la voluntat de seguir fent de l’educació a 

Mataró un tema de consens. Ho havia estat fins ara. Vostès mateixos havien votat 

favorablement gairebé a aquesta planificació escolar que havíem dit fins ara. No ve 

de quinze dies, Sr. Galbany. Estem parlant d’un tema molt seriós que pot afectar la 

ciutat de moltes maneres. De cap manera veiem lògic que aquest centre que acabem 

de desestimar, perquè segueixi sent d’ús escolar, es recicli sense explicacions. Per 

tant, estem oberts a tot, però en volem parlar.  

 

 

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

expressa el seu malestar per la manca d’informació. Arran de la conversa que hem 

mantingut avui amb el regidor Pere Galbany, nosaltres els donarem un vot de 

confiança. Per tant, el nostre vot serà favorable. 

 
 

 

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

Catalunya, creu que tot això s’ha fet molt malament. Avui, repassant l’expedient, he 

vist que la primera comunicació que ve del Departament cap a l’Ajuntament de 

Mataró és del 13 de gener, però, després, reiteradament, cada 15 dies n’hi torna a 

haver: el 8 de febrer, el 15 de febrer, el 7 de març... Les coses s’han de fer millor, 

perquè és una manera de generar confiança en un moment tan complicat com 

l’actual. Ens demanen que els fem confiança i nosaltres els farem confiança perquè, 

entre altres coses, no volem que algú digui algun dia que tenim un cas semblant al 

del Marta Mata i que la culpa és d’algú que va parar aquest procés en algun moment. 

Per tant, hi votarem favorablement.  

Jo recordo haver participat al Consell Escolar Municipal com a representant del grup 

Popular i, periòdicament, els representants polítics teníem aquestes dades a les quals 

ha fet referència la Sra. Calvo, aquest era un bon costum d’aquesta casa.  

Hi ha la possibilitat que vagi una secció de secundària al Menéndez y Pelayo, amb 

unes condicions absolutament precàries. Estic convençut que si fos un centre 

concertat no ho permetríem. Espero que els nois i noies que vagin a aquest centre hi 

siguin un temps prudencial i que al 2015 puguin estar en un centre d’ESO, amb totes 
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les necessitats cobertes. Ho entenem com a solució provisional però no permetrem 

que això sigui per a tota la vida.  

 

 

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

Sr. Galbany decideixi no deixar aquest tema damunt la taula, perquè entén que 

l’argumentació del Sr. Safont-Tria i de la Sra. Calvo eren prou raonades i importants.  

Nosaltres votarem que sí, sense saber exactament per què ho fem. Tinc la sensació 

que vostès no saben on van, que improvisen. Segurament votaré que sí perquè 

potser després em molesta trobar-me que l’endemà el Sr. Alcalde em titlli 

d’irresponsable quan no li voto a favor una cosa que ni se’ns ha explicat, ni s’ha 

buscat el consens i que no veiem clara; i tenim tot el dret de votar el que creiem 

convenient. Deu ser aquest acte reflex de protegir-se davant les injectives que, des 

d’un òrgan institucional, com és el web municipal, vostès ens tiren cada dia. S’ha 

convertit en la gaseta de CIU, no ja del Govern o del grup municipal, sinó del partit. 

Estic per presentar una proposta de resolució en el proper ple en què la resta de 

grups municipals reclamem el mateix tracte al web municipal, que també puguem 

penjar les nostres notes de premsa, entre cometes, amb opinions polítiques sobre la 

feina de l’Alcalde, sobre la feina dels regidors i sobre el que creiem convenient. En 

definitiva, és un òrgan institucional que vostès han pervertit i han convertit en un 

òrgan partidista. Doncs, juguem-hi tots amb les mateixes condicions. Clar que si 

portem una proposta de resolució i la guanyem, però vostès després no en fan cas, 

com va passar fa un parell de plens, no servirà de res.  

No sabem on van perquè no ens ho han explicat. Les disculpes ja comencen a 

cansar. No poden estar cada ple disculpant-se que s’han deixat la informació. Vostès 

governen i darrere tenen uns excel·lents equips tècnics que saben molt bé com s’han 

de fer les coses. Escolti la gent de la casa que fa molts anys que saben com i quan 

es fan les coses. Està tot protocolitzat. No ens ho han explicat a nosaltres, que ja és 

greu, però és que tampoc ho han explicat al Consell Escolar Municipal, que jo sàpiga, 

i això és molt més greu. On és la transparència? On és la participació? Els 

representants del sector educatiu, els directors d’escoles, els sindicats, els propis 

grups municipals, les associacions de pares i mares tampoc en tenen coneixement. 
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Això no és de rebut. Per tant, expliquin les coses quan toca i on toca i, després, 

portin-ho al ple.  

Nosaltres volem que els nois i les noies de Mataró tinguin les millors instal·lacions 

escolars possibles. Encara que jo no crec que aquesta sigui l’única solució, ni la 

millor. Jo no sé si vostès coneixen l’edifici de l’Escola Menéndez y Pelayo. Vostè es 

pensa que vam treure l’escola de primària d’allà per un caprici? Ho vam fer perquè 

no reunia les condicions bàsiques per ser una escola de primària. Té raó el Sr. López 

quan diu que no es donaria una autorització a un concertat per obrir una escola en 

aquell edifici. Estem buscant una mala solució a aquest problema. Em sembla que hi 

ha temps per poder planificar les coses i per parlar-les.  

Nosaltres hi votarem a favor si sentim de la seva veu un compromís ferm que això en 

cap cas suposarà l’abandonament de la planificació del nou institut a Rocafonda i del 

nou institut a Cerdanyola.  

Tampoc entenem per què ens porten el dos edificis amb aquesta mateixa urgència. 

Quina urgència tenim amb l’edifici del carrer Prat de la Riba/Alarcón? Allà no hi han 

d’anar grups d’ESO. Per què no pensem què hem de fer amb l’edifici d’aquest 

carrer? Recordi que hi havia una proposta de resolució del PSC per a instal·lar-hi el 

Servei de Normalització Lingüística.  

Sr. Alcalde, abandoni aquest tipus de política de convertir el web municipal en un 

òrgan de propaganda, abandoni la política de venir als plens sense que l’oposició 

hagi tingut accés a la informació i sense haver discutit les coses suficientment.  

 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria lamenta que no es vulgui ajornar aquesta proposta per 

al següent ple municipal. Potser perdrem 30 dies, però amb el suport del conjunt de 

grups municipals segurament avançarem molt més ràpid i no en farem un conflicte 

polític. Anuncio la nostra abstenció perquè no tenim la informació global de la 

planificació escolar. No ens oposem a aquesta proposta, sinó que ens oposem a no 

disposar de la informació per prendre una decisió. No podem saber si això és una 

bona opció sense la informació necessària.  
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La senyora Conxita Calvo creu que el Sr. Galbany ha plantejat això com un tema 

tècnic i no és un tema tècnic. Aquest és un tema que té a veure amb la planificació 

de la ciutat. En aquesta planificació seria més ràpid acordar fer pressió al  

Departament d’Educació perquè comenci a construir a la ronda Rafael Estrany, per 

exemple, un edifici modular. Veurà com pressupostàriament es pot abordar amb 

diversos anys, molt més que entrar en una situació de provisionalitat que no ens han 

explicat quants diners ens costarà. De quantes aules disposarem al Menéndez y 

Pelayo? Quins serveis tindran els alumnes que aniran allà? Construirà el 

Departament i pagarà el Departament? Això vol dir que deixarà d’aportar diners per a 

les altres activitats en relació amb els altres edificis escolars que tenim a la ciutat? 

Els darrers anys hem aconseguit uns edificis escolars nous, moderns, ben dotats, 

amb espais que ens estan permetent haver pogut aguantar entre tots la pressió de la 

no construcció del Marta Mata, a partir d’un edifici escolar ben recent, com és 

l’Antonio Machado. Som conscients que les voluntats municipals van quedar-se 

sempre curtes, les seves i les nostres abans, perquè l’administració autonòmica té el 

seu ritme i no el podem forçar des de l’administració local.  

Quan vostè està tan convençut que això és una qüestió tècnica i que és només un 

“as a la màniga” per assegurar que al 2015 tindrem aquest espai, a mi em fa por. Jo 

treballo fa 15 anys en un institut que era provisional i que abans era una escola amb 

moltes mancances, des del punt de vista d’edifici. També em fa por que si no estem 

fent pressió al Departament d’Educació no tinguem aquest espai, com possiblement 

no tindrem el Coromines si vostès no segueixen cedint l’espai del Coromines per tal 

que es pugui fer. La darrera reunió que es va fer al col·lectiu del Coromines 

correspon al mes de maig del 2011, amb l’anterior govern. Encara no s’han reunit. La 

seqüència de reunions era cada sis mesos. Hi havia un calendari absolutament 

protocolitzat de les tasques administratives que calia complir amb el Departament 

d’Educació per tal de poder tenir les eines per construir una escola. Des que 

l’Ajuntament rep el sòl, fins que es construeix l’institut passen 4 anys fàcilment. 

Arribarem tard i malament perquè alguns de vostès estan pensant que la 

provisionalitat ens salvarà del problema en aquest mandat i ja veurem què passa si 

baixa la natalitat a la ciutat i potser es buiden altres escoles. Només algú que no 

estima l’ensenyament d’aquesta ciutat pot ficar-se d’una manera tan clara en sortides 

com aquesta, sense explicar-les i amb tanta pressa. Jo no sé qui fa pressió al 

darrere. Dubto que sigui cap comunitat educativa, perquè les conec. Perquè durant 
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tota la meva vida no he fet una altra cosa que estar vinculada a les comunitats 

educatives d’aquesta ciutat. Cadascú és responsable del que fa.  

El proper ple és a començaments del mes de maig, no passen ni 15 o 20 dies, Sr. 

Galbany. Aquesta és la pressa a la qual ens hem de veure obligats? 

Nosaltres ens hi abstindrem, però no perquè estiguem en contra que s’utilitzi aquest 

espai, si cal, sinó per un procediment que considerem lamentable.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, manifesta que evidentment que la ciutat no 

pot renunciar a l’institut de Rocafonda i, probablement, al de Cerdanyola. Dic 

probablement perquè és una qüestió absolutament tècnica. És evident que hi ha 

hagut un endarreriment per part dels Serveis Territorials d’Ensenyament de 

proporcionar-nos aquella informació que nosaltres consideràvem vital per poder 

prendre decisions conjuntes, però que no són les que decideixi el Servei Territorial 

d’Ensenyament, sinó les que decideixi la ciutat. Malauradament, això ha estat més 

lent del compte. Aquesta informació em va arribar a mi tot just ahir. Fixarem una 

reunió per la setmana que ve amb tots els grups per poder-ne parlar.  

Si tenim una natalitat determinada i unes necessitats determinades, això és un criteri 

tècnic. Ara bé, on es fa? En quines condicions? Quina cosa va davant de l’altra? Això 

sí que hem de prioritzar-ho nosaltres. El que hem de tenir és un full de ruta clar. 

Aquest full de ruta no el teníem per tot el tema dels criteris. Vostè parla de planificació 

a tres anys i nosaltres estem parlant de planificació fins a l’any 2020 com a mínim, 

perquè aquestes necessitats són importantíssimes.  

Estem fent pressió en tot. El Marta Mata ja ha passat pel Departament 

d’Ensenyament i ho torna a tenir l’empresa per fer uns ajustaments i poder-ho tirar 

endavant. És a dir, les coses van evolucionant cada dia. Aquesta informació ja se’ls 

anirà comunicant quan arribin les comissions informatives. Però ja que vostès 

interpel·len sobre un tema i parlen de tot el contingut de la ciutat, han de tenir clar que 

aquest Govern no renuncia a res. Segurament, si no hi hagués hagut la Setmana 

Santa, és possible que s’hagués pogut resoldre aquest tema i haver-ne parlat abans, 

tot i que no hagués resolt el tema global de l’endarreriment que hi pot haver. En tot 

cas, ens sembla que ara l’aprovació d’aquesta cessió és un pas endavant que no 

significa renunciar absolutament a res. Espero que això puguem parlar-ho en breu, 
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que puguem tenir sobre la taula tots els números i puguem saber totes les 

necessitats.  

Sra. Calvo, aprofitarem els seus coneixements perquè tots els que estem a la sala 

sabem de la seva experiència. Per tant, l’escoltarem. Una altra cosa és que les 

opinions de tots s’hauran de valorar. Tingui per segur que no renunciarem a res i que 

la ciutat tindrà l’escolarització que necessita.  

 

 
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: Cap.  

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

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

municipal de Plataforma per Catalunya i el Sr. José Manuel López, portaveu del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya.  

  

 
Secretaria General 

 
 

9  -  APROVACIÓ CONTRACTE DE DONACIÓ DE LA FAMÍLIA 

ROCA CUSACHS D’UNA COL•LECCIÓ DOCUMENTAL AMB 

DESTINACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL. 
 

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

presenta la proposta següent : 
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“La família Roca-Cusachs, representada pel senyor Marc Roca-Cusachs i Coll, s’ha 
adreçat a aquest Ajuntament per oferir en donació una col·lecció de documents i 
diversos objectes propietat de la seva família i relacionats amb els seus 
avantpassats. 
 
Els documents objecte de la donació, amb una cronologia entre els segles XVIII i XIX, 
fan referència a l’activitat comercial desenvolupada per Gaspar Cusachs i Planas 
(1760-1829) i pel seu fill Gaspar Cusachs i Costa (1800-1871), tots dos nascuts a 
Mataró. 
 
La documentació inclou factures, rebuts, correspondència, títols de propietat i 
documents notarials diversos i aporta informació interessant de peces de terra i 
topònims mataronins. Els documents mercantils informen dels preus de l’època, 
d’impostos, de problemes duaners, de plagues del camp i d’episodis polítics i militars, 
entre altres temes.  
 
En data 14 d’octubre de 2011, el cap de l’Arxiu Municipal ha informat favorablement 
l’acceptació dels documents oferts, tant per la seva importància com per la informació 
que contenen, i perquè suposa un enriquiment del patrimoni documental de la ciutat. 
 
La família Roca-Cusachs ofereix també en donació —amb destí al Museu de 
Mataró— les peces del vestit de muntar a cavall de cuiro treballat, que va ser el regal 
del president mexicà Porfirio Díaz al pintor Josep Cusachs i Cusachs quan aquest va 
pintar (1903) una sèrie de quadres sobre la guerra contra les tropes franceses de 
Maximilià, així com un retrat a cavall del propi president. Cal aclarir que el pintor 
Josep Cusachs era el besnét i el nét, respectivament, de Gaspar Cusachs Planas i de 
Gaspar Cusachs Costa. El pintor té obra al Museu de Mataró.  
 
El director del Museu de Mataró, en data 21 d’octubre de 2011, informa que el conjunt 
de les peces de vestir de cuir no poden ser acceptades per ser destinades al Museu 
de Mataró perquè entre les seves col·leccions no es conserven ni indumentària ni 
objectes de cuir o pell ni tampoc hi ha a les sales de reserva del Museu un espai 
adequat perquè aquests objectes es puguin emmagatzemar amb les condicions 
necessàries per garantir-ne la conservació i consulta. Per aquest motiu, proposen a la 
família que ofereixi aquestes peces de vestir a altres institucions com ara al Museu de 
l´Art de la Pell de Vic, al Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona o al Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.. 
 
A la vista de l’oferiment i d’acord amb els referits informes, es considera interessant 
acceptar la col·lecció documental per aprofundir en el coneixement de la història 
local. Per aquesta raó, resulta convenient iniciar els tràmits per a l’acceptació 
d’aquesta donació de forma que siguin custodiats a l’Arxiu Municipal.  
 
L’Ajuntament de Mataró reconeix l'interès públic col·lectiu i el valor d’aquest fons, que 
és de gran importància per a la ciutat de Mataró, pels investigadors i per a la societat 
en general, raó per la qual té la voluntat d’acceptar la donació només del conjunt 
documental. Pel que fa referència a la indumentària s’agraeix també l’oferiment però 
no s’accepta no existeix cap espai en el Museu de Mataró que estigui destinat a 
custodiar vestits de cuir. 
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En l’acte de donació es transmeten a l'Ajuntament de Mataró els drets inherents a la 
possessió i propietat del fons documental, així com els drets de reproducció, 
distribució i comunicació pública de les seves imatges per qualsevol mitjà i en 
qualsevol modalitat d’explotació. 
 
 
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 
de 2011 la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, previ Dictamen de 
la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la donació gratuïta i sense condicionant ni limitació de domini, 
reproducció o explotació del conjunt documental propietat de la família 
Roca.Cusachs. Els documents objecte de la donació, amb una cronologia entre els 
segles XVIII i XIX, fan referència a l’activitat comercial desenvolupada per Gaspar 
Cusachs i Planas (1760-1829) i pel seu fill Gaspar Cusachs i Costa (1800-1871), tots 
dos nascuts a Mataró. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del "Contracte entre l’Ajuntament de Mataró i el senyor 
Marc Roca-Cusachs i Coll, per a la donació d’una col·lecció documental" que 
s'adjunta a aquesta proposta d'acord i procedir a la seva signatura. 
 
Tercer.-  Facultar l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Mataró, senyor Joan Mora i 
Bosch, per a la signatura del contracte de donació, que es formalitzarà en document 
administratiu i que implica l'adquisició del ple domini del fons documental. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu a la família 
Roca-Cusachs i Coll per la mostra d’afecte i liberalitat que en aquest acte de donació 
fan a la ciutat de Mataró.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 10 i 37 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

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

1914/2012 DE 15 DE MARÇ, DE NOMENAMENT DEL 

COORDINADOR DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ 

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

dóna compte del següent Decret: 

 

“DECRET 
1914/2012 de 15 de març 

Assumpte: Nomenament del Coordinador de l'Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana. 
Òrgan: Secretaria General 

 
L’article 9 del decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Personal al servei de les entitats locals de Catalunya, disposa que és personal eventual 
el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de 
treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball 
de l’entitat local. El personal eventual a que fa referència aquest expedient té la 
condició de personal de confiança o assessorament especial i el seu nomenament 
correspon a l’Alcalde. 
 
Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal 
eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, 
dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El 
nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’han de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’article 
10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol. 
 
En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 25 de juliol de 2011 va aprovar 
el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
El lloc de treball de Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana es 
troba actualment vacant per renúncia de l’anterior titular, Sr. Joaquim Bach i Fabregó. 
 
A la vista de tot això, de conformitat amb les facultats que em confereix l’article 9.1 
del decret 214/90 de 30 de juliol, RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança o d’assessorament especial 
en el càrrec de Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana al Sr. 
Aleix Pons Coll.  
El nomenament tindrà efectes des del dia 19 de març de 2012. 
  
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.” 
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37  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER DEMANAR UN INFORME A 

SECRETARIA GENERAL D’AQUEST AJUNTAMENT SOBRE 

L’ACOMPLIMENT PER PART DEL GOVERN DELS ACORDS DE 

PLE. 
 

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

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Al passat ple del mes del 1 de març, el Ple va aprovar una iniciativa presentada pels 
grups del PP, PxC i CUP, en la que es demanava que no es cobrís la plaça de 
coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana, considerada plaça 
d’assessorament especial o càrrec de confiança i dotada amb 75.000 € anuals de 
retribució, o en el seu defecte que es cobrís amb personal funcionari actual de 
l’Ajuntament. 

 
Recordem que els criteris que es van emprar a l’hora de justificar la proposta per part 
dels grups que la varen sota-signar eren els de l’estalvi i destinació de les màximes 
quanties possibles a fins socials dins del marc global de crisi en el que ens veiem 
envoltats.  
 
El 16 de març, només 15 dies desprès, l’Alcalde de la ciutat va signar per decret el 
nomenament de Aleix Pons Coll com a nou coordinador de l’Àrea d’Administració que 
el Ple va decidir no cobrir amb personal extern. 
 
Entenem que el Ple és l’òrgan sobirà de les decisions que es prenen, inclús l’elecció 
de l’Alcalde, i per tant qualsevol regidor (inclús l’Alcalde) ha d’acatar les decisions que 
en ell es prenen amb el respecte institucional que es mereix. I malgrat ser cert que al 
Ple de Cartipàs va delegar en l’Alcalde prendre aquest tipus de decisions també 
entenem que el fer-ho entre en contradicció flagrant amb la decisió que es va prendre 
el dia 1 la qual cosa provoca una manca de respecte vers el màxim òrgan de Govern 
de la ciutat.  

 
Per nosaltres aquesta decisió a més a més crea un precedent que pot legitimar a la 
ciutadania a incomplir les decisions que es prenen a la Sala de Plens ja que el primer 
dels mataronins, el nostre Alcalde, no compleix amb allò que es decideix i s’acorda. 

 
És pels motius abans exposats que presentem el següent PREC: 

 
El Govern Municipal encarregarà un informe a la Secretaria General de l’Ajuntament 
de Mataró per tal de que dictamini sobre la contradicció de desatendre les decisions 
acordades en Ple malgrat les competències hagin estat delegades amb anterioritat en 
un altre Ple.” 
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La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, no 

està d’acord amb moltes de les apreciacions de la part expositiva del prec. Li 

acceptarem perquè demana aquest informe de Secretaria General que, de fet, ja 

se’ls ha facilitat. La informació que conté coincideix amb la que se’ls va donar a la 

Junta de Portaveus de 15 de març, com a resposta a una pregunta que era la 

mateixa que ara vostès formulen en aquest prec. Ara li tornem a donar resposta via 

informe escrit del Secretari. 

Al final de l’informe es diu que si el Govern no dóna compliment a una proposta de 

resolució aprovada en aquest ple, els grups polítics podran encetar una nova 

iniciativa criticant l’acció o inacció del Govern però, en cap cas, podran substituir o 

abrogar les facultats decisòries del Govern legítimament constituït. També s’apunta 

que la competència de l’Alcalde sobre aquest assumpte ja ha estat delegada pel ple 

de l’Ajuntament. El Secretari conclou que la competència per fer els nomenaments a 

personal eventual, com és el cas del càrrec de coordinador, i determinar les 

condicions, correspon a l’Alcalde per atribució directa de la llei, per la qual cosa, el 

ple no pot delegar una competència que no li pertany.  

 

 

El senyor José Luis Calzada opina que això és una qüestió de gestos.  

Primer, la data de l’informe. A mi em sembla molt bé que el Secretari digués el que 

considerés oportú en una Junta de Portaveus, però vostès han estat presumint que 

tenien un informe i aquest informe resulta que té data d’avui. Per tant, molt segurs 

havien d’estar vostès de les seves decisions per demanar a corre-cuita un informe 

que ve a dir que els grups de l’oposició ens hem equivocat. Ens hem equivocat 

plantejant una moció en els termes que la vam plantejar. És a dir, el que havíem 

d’haver presentat directament és una moció demanant una modificació del cartipàs; 

vostès ens estan convidant a presentar una moció en aquest sentit el proper ple.  

De nou ens mostren aquesta prepotència victimista que vostès denoten dia a dia. El 

paper que van fer a l’anterior ple és de vergonya. Vostès es presenten als plens 

sense parlar les coses amb l’oposició. Vostès pensen que els votarem depèn de 

quines coses perquè estem en una situació de crisi i perquè vostè, Sr. Alcalde, ens 

apel·la a aquest seguidisme i a aquesta lleialtat institucional. Nosaltres no som 
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seguidistes. Nosaltres podem donar suport per lleialtat institucional en els moments 

que ha fet falta. Però la nostra obligació, com a grup de l’oposició, és participar i 

incidir en l’acció de govern. La proposta no és un retret, sinó avançar en l’austeritat: 

és molt més urgent destinar 75.000 euros a altres necessitats. Hem parlat del dèficit 

pressupostari  de l’any passat, també al passat ple vam parlar dels 12 milions d’euros 

que devem a deutors... Per tant, tenen infinitat de coses molt més útils i urgents on 

destinar aquests diners. No penso entrar en el joc de si l’Alcalde hi té competència o 

no. Però aquí vam acordar una cosa i les paraules de l’Alcalde en aquell ple són de 

vergonya. Anaven en la línia de: “farem el que voldrem”. No han tingut la delicadesa 

d’intentar consensuar-ho. Es pot enganyar uns pocs durant molt temps, es pot 

enganyar molts durant poc temps, però no es pot enganyar tothom tot el temps.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que s’està parlant d’un tema 

absolutament tècnic. Vostè ha presentat un prec i el Govern ha intentat contestar-li. 

 

 

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

Popular, pensa que el que sí és evident és que no s’ha fet cas d’un acord del ple. 

D’altra banda, reitero que aquella proposta que es va aprovar anava en la línia de 

l’estalvi econòmic, molt en sintonia amb la situació actual i amb la política de la CUP 

respecte al que són els càrrecs de confiança.  

 

 

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

dir al Sr. Alcalde que les propostes de resolució no són vinculants per al Govern des 

d’un punt de vista legal, però sí des del punt de vista polític. Vostès durant tota la 

sessió s’estan escudant en qüestions tècniques i aquí nosaltres venim a fer política. 

Les qüestions tècniques les dirimeixen els tècnics de la casa. No és de rebut la seva 

resposta al Sr. Calzada. Vostè, com a Alcalde, havia de donar la cara davant del fet 

d’obviar una decisió política d’aquest ple. Nosaltres ens hi vam abstenir i ho vam 

justificar. Entenem que és la seva potestat organitzar la casa com creguin 

convenient, però ja demanarem responsabilitats i resultats en el temps.  
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Abans d’entrar al ple estava cantada la votació, perquè no sé què esperaven 

d’Iniciativa o què esperaven del PSC. No sé si van trucar als d’Iniciativa, però al PSC 

ni tan sols ens van preguntar què votaríem. En cap cas ens van demanar el nostre 

suport en aquest punt. Vostè no pot entrar als plens municipals sense saber com en 

sortirà. Vostè ha d’entrar als plens municipals amb els suficients suports polítics per 

poder tirar endavant les coses, els dictàmens, les propostes de resolució i el que faci 

falta. Aquesta és la manera de governar. No és de rebut la seva resposta al Sr. 

Calzada, que té tot el dret d’interpel·lar l’Alcalde davant l’incompliment d’una decisió 

sobirana del propi ple. Per tant, no és una qüestió tècnica, Sr. Alcalde, és una qüestió 

profundament política. L’Alcalde, per primera vegada en 32 anys, no solament perd 

una proposta de resolució, sinó que, a més, fa cas omís al que li diu el propi ple de 

l’Ajuntament de Mataró. Esperem que aquesta circumstància no es torni a repetir.   

 
 
 

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

grup municipal de Plataforma per Catalunya i el Sr. José Manuel López, portaveu del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya.  

 
 
 

Compres i Contractacions 
 
11  - DESISTIR DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A 

L’ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER 

A LA CONSTRUCCIÓ, EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT 

D’INSTAL•LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES 

CONNECTADES A LA XARXA ELÈCTRICA EN EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS. 

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

presenta la proposta següent : 
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“Relació de fets 
 
1. Per acord del Ple municipal de data 7 d’abril de 2011, es va acordar l’inici de 
l’expedient administratiu per a l’atorgament de la concessió de domini públic per a la 
construcció, explotació i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals. 
 
2. En la clàusula 35.2.1.f) del plec de clàusules adiministratives i condicions tècniques 
que regeixen la contractació s’estableix com un dels requisits que han de complir el 
licitadors el d’estar classificats en el grup I, subgrup 9, categoria d. 
 
3. En sessió de la Mesa de Contractació de data 1 de desembre de 2011 es va 
procedir a l’obertura del sobre 1 (documentació administrativa) de les dues empreses 
que havien presentat oferta, ALTER ENERSUN, SA i CEMID SCCL, i es va constatar 
que: 
 
• ALTER ENERSUN, SA no disposava de la classificació requerida en els plecs de 

condicions -grup I, subgrup 9, categoria d- però presenta compromís de 
subcontractar a l’empresa ALTERNA RECURSOS ENERGÈTICS, SL, que sí 
disposa d’aquesta classificació, perquè executi la instal·lació fotovoltaica. 

 
La Mesa va considerar que la part que proposava subcontractar superava el 50 % de 
l’import del contracte, contrariant així el que disposa l’art. 54 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic,  per la qual cosa va acordar requerir ALTER ENERSUN, 
SA perquè en el termini de tres dies aportés la classificació exigida. 
 

• CEMID SCCL igualment no disposava de la classificació requerida, i presenta 
compromís de subcontractar per l’execució de les instal·lacions a l’empresa 
ARKENOVA, SCCL, però es constata que aquesta no presenta la 
classificació exigida sinó les del grup P, subgrup 1, categoria A, grup P, 
subgrup 2, categoria D; i grup P, subgrup 3, categoria A, per la qual cosa 
s’acorda igualment requerir CEMID SCCL perquè en el termini de tres dies 
aportés la classificació exigida. 

 
4. En data 05/12/2011, ALTER ENERSUN, SA presenta escrit al·legant que en cas de 
ser adjudicataris assumiria directament la despesa de la compra del material 
necessari per l’execució, per la qual cosa el percentatge que es subcontractaria a 
ALTERNA RECURSOS ENERGÈTICS, SL, no superaria el 40 % de l’import del 
contracte. 
 
5. En data 09/12/2011, CEMID SCCL presenta escrit sol·licitant que es deixi sense 
efecte el procediment, en entendre que existeix un vici de nul·litat, en haver-se exigit 
una classificació no exigible en no tractar-se d’un contracte d’obres o de servei. 
Subsidiàriament, sol·liciten es tingui per justificada la improcedència de la 
classificació en els termes que s’exigeixen per la Mesa i en tot cas, es tingui per 
aportada i suficient la certificació de la classificació de la que disposa la cooperativa.  
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Fonaments de dret 
 
1. Atès que de entre les al·legacions presentades, es troba la sol·licitud de nul·litat del 
procediment, es procedeix en primer lloca a analitzar aquesta qüestió, ja que la seva 
resolució influencia directament la resolució de la resta d’al·legacions. 
 
2. La naturalesa jurídica de la construcció, explotació i manteniment d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals, és 
la concessió de domini públic, d’acord amb el que disposa l’article 218.4 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local a Catalunya, ja que el projecte inclou la realització d’obres que comporten 
la transformació del domini públic.  
 
3. Pel que fa al règim jurídic de la concessió dels béns de domini públic, de 
conformitat amb l'art. 4.1 o) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del 
sector públic, es regularà per la seva legislació específica, excepte en els cas en que 
expressament es declarin aplicables les prescripcions d'aquesta llei. 
 
La legislació específica es conté en la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni 
de les administracions públiques i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. De conformitat amb el previst en 
l'art. 60.2 del Reglament del patrimoni, les concessions hauran d’adjudicar-se 
mitjançant concurs, d’acord amb els articles següents i amb la normativa reguladora 
de la contractació dels ens locals. 
 
Per tant, aquesta contractació es regeix, en la seva preparació i adjudicació, per la 
Llei 33/2003, el Reglament del patrimoni dels ens locals, la Llei 30/2007 de contractes 
del sector públic, el RD 1098/2001 pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques i el RD 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007. (Informe JCCA 25/2008, de data 
29/01/2009) 
 
4. L’art. 54 de la LCSP estableix que per contractar amb les administracions 
públiques l'execució de contractes d'obres d'import igual o superior a 350.000 euros, 
o de contractes de serveis per pressupost igual o superior a 120.000 euros, és 
requisit indispensable que l’empresari estigui degudament classificat. 
 
A sensu contrario, no es pot exigir classificació ni a contractes que no siguin d’obres o 
de serveis, o que no assoleixin els límits legalment establerts, i la inobservança 
d’aquesta norma, pot influir directament en els principis de concurrència i igualtat de 
tracte al licitadors que regeixen la contractació administrativa, en condicionar la 
participació de les empreses. Així ho té declarat la jurisprudència (STS , Sala 3a, sec. 
7a de data 09/07/2002, STS, sala 3a, sec. 4a, de data 05/03/2005, entre altres) i la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa ( Inf. 2/08, de 28/07/2008 i Inf. 23/96, 
de 05/06/96, entre altres). 
 
5. L’art 139 de la Llei de contractes del sector públic, regula el desistiment del 
procediment de contractació, establint que ha d'estar fundat en una infracció no 
esmenable de les normes de  preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d'adjudicació, s'ha de justificar en l'expedient la concurrència de la 
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causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un nou procediment de 
licitació.  
 
6. Per últim, en el BOE de data 08/12/2011 ha estat publicat el Reial decret 
1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions 
de producció d'energia elèctrica de petita potència, que pot influenciar en les 
condicions d’aquesta concessió. 
 
Qui subscriu, presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 
han estat conferides, PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-  Desistir del procediment de licitació per a l’atorgament de la concessió de 
domini públic per a la construcció, explotació i manteniment d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica en equipaments municipals, en 
haver-se exigit per participar la classificació en el grup P, subgrup 1, categoria A, 
quan aquest requisit no era legalment exigible en tractar-se d’un contracte de 
concessió demanial, i no d’obres o serveis, única tipologia de contractes per les 
quals la Llei contempla la classificació obligatòria. 
 
Segon.-  En haver-se estimat la primer al·legació presentada per CEMID SCCL, no 
es fa pronunciament exprés respecte a la resta d’al·legacions, ja que aquesta 
estimació comporta la suspensió del procediment de contractació.” 
 
 

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

Popular, recorda que quan això va venir al ple el seu grup ja es va posicionar 

reclamant que la gestió d’aquestes instal·lacions fos a través del Tecnocampus i a 

través de la intervenció pública, que s’aprofités per desenvolupar tecnologia, per 

crear iniciatives que acabessin en economia per la mateixa ciutat. Ara pot ser un bon 

moment per replantejar aquesta proposta.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, pregunta si el Govern té la intenció de continuar 

desenvolupant aquest tipus d’instal·lacions en la mesura que es venia fent fins ara, o 

no.  Nosaltres ens abstindrem en aquest punt. 
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia l’abstenció 

del seu grup municipal en aquest punt.  

Nosaltres voldríem que el Govern hagués expressat abans d’avui la seva voluntat de 

com continuava. Ens hagués agradat que aquest punt s’hagués pogut treballar 

atenent que aquesta experiència que volia fer el govern anterior, a més de contribuir 

a no perjudicar les polítiques de millora del canvi climàtic, era una font de llocs de 

treball per a la nostra ciutat. Ens hagués agradat que a l’expedient hi hagués hagut 

aquesta vocació, aquesta voluntat del Govern de dir què vol fer en l’àmbit de les 

polítiques contra el canvi climàtic. Li demanaria poder parlar d’aquest punt en el lloc i 

el moment que vostès considerin. 

 
 
 

La senyora Carolina Soler explica que a la Mesa de Contractació es va comentar que 

s’havia de desistir d’aquest procediment perquè els plecs marcaven unes condicions 

que ara no eren vàlides, bé perquè havia canviat la normativa, bé perquè aquestes 

empreses havien perdut la subvenció. Per tant, les instal·lacions dels equipaments 

municipals, com poden ser aquest tipus d’instal·lacions fotovoltaiques, també ha de 

ser rendible econòmicament. Donats aquests condicionants, era més encertat desistir 

en aquesta licitació. Per molta voluntat que nosaltres tinguem de tornar a fer un altre 

procés licitador, s’han de presentar empreses perquè no quedi deserta. Estem en el 

pas de desistir d’aquesta licitació i mirar aquests condicionants de normativa i 

econòmics per, en tot cas, plantejar una nova licitació. Això és el que es va 

mencionar a la Mesa de Licitació en què hi ha els representants dels grups 

municipals.  

 

 

El senyor Francesc Melero reitera la seva demanada que allà on pertoca, que és la 

Comissió de Serveis Territorials, se’ls hagués explicitat la voluntat del Govern en 

relació amb aquest fet i si pensaven continuar o no. Fins ara no ho sabíem. 

Demanàvem que hi hagués aquesta voluntat d’expressió en les comissions 

informatives on pertoca.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre del 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2). 

 
 
 

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
 

Promoció Econòmica i Innovació 
 
 

12  - ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ MARESME MARÍTIM I 

APROVACIÓ INICIAL DELS SEUS ESTATUTS. 

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

presenta la proposta següent: 

 
“La comarca del Maresme té un litoral amb 48 km de costa i 37 km de platges, 16 
municipis costaners (que acullen el 75 % de la població comarcal) i 5 ports amb més 
de 4.000 amarratges. Això, afegit al seu potencial empresarial i també a la seva 
tradició marítima, fa que, en uns moments com els actuals, organitzar i impulsar la 
xarxa d’interrelacions, col•laboracions i sinèrgies entre el mar i les activitats 
socioeconòmiqes sigui un instrument molt útil per a dinamitzar l’economia i l’ocupació 
de tota la comarca. Amb aquest objectiu va néixer el projecte Maresme Marítim, a 
iniciativa de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.  
 
Al llarg d’aquest darrer any 2011, les nou entitats que el conformen han treballat per 
impulsar el sector marítim de la comarca del Maresme com aglutinador d’un conjunt 
d’activitats emergents de gran valor.  
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Durant aquest any s’ha avançat molt en l’anàlisi i l’elaboració de propostes en àmbits 
com la formació i capacitació en el tema marítim, el coneixement i potencial 
empresarial del sector en la comarca, l’aplicació de mesures d’eficiència i estalvi 
energètic als ports, les accions de dinamització dels ports i les ciutats on estan 
ubicats i d’altres temes, tots ells vinculats amb el mar i les oportunitats de creixement 
econòmic que ens ofereix. 
 
Però sens dubte un dels valors més importants que ha generat el Maresme Marítim 
ha estat constatar la voluntat d’avançar plegats en aquest projecte: administracions, 
universitats, ports i altres entitats amb un interès directe en fer del Maresme un 
referent en el tema marítim. 
 
Els anàlisis abans esmentats i els contactes establerts obren un horitzó de projectes i 
tasques a realitzar de manera mancomunada entre els diferents actors. La suma ha 
de ser transversal i també públic-privada, però necessita un marc de referència que 
aculli els diferents actors i faciliti la presentació conjunta del clúster marítim del 
Maresme, és per per això que es proposa al Ple municipal la creació de la figura 
jurídica d’una associació que permeti aplegar els projectes i accions que es duran a 
terme sota un únic referent: L’associació MARESME MARITIM. 
 
D’acord amb l’article 133 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya , els ens locals es 
poden associar en organitzacions per a protegir i promoure llurs interessos comuns. 
Així mateix, la creació d'organitzacions associatives d'àmbit català es regeix, entre 
d’altres, per les regles següents: a) L'acord de creació ha d'ésser adoptat pels ens 
locals interessats, b) L'acord de creació ha de comportar l'aprovació dels estatuts pels 
quals s'ha de regir l'associació. 
 
D’acord amb l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal, mitjançant decret del 
Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació núm. 623/2012, de 24 de 
gener, es va aprovar l’avantprojecte dels Estatuts de de l’Associació Maresme 
Marítim i es va lliurar als Grups municipals per al seu examen en un termini de 
quinze dies, sense que hagin presentat cap al·legació o suggeriment en contra del 
seu redactat. 
 
Vist el que estableix, pel que fa al procediment per l’aprovació dels Estatuts l’article 
70.2 de la Llei de bases de règim local, els articles 178 i 179 de Decret legislatiu 
2/2003 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i articles 63 a 
68 del Reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
Per tot el que s’ha exposat, en us de la atribucions que m’atorga la legislació vigent 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat d’aquesta Ajuntament de forma part de l’Associació 
Maresme Marítim com a soci. 
 
Segon.- Aprovar inicialment els estatuts de l’Associació i sotmetre l’expedient a 
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la inserció del corresponent 
anunci als taulers d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, per tal de que les persones interessades puguin comparèixer i formular les 
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al·legacions i suggeriments que estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució 
definitiva. 
 
Tercer.- Considerar aprovats definitivament els Estatuts en cas de no presentar-se 
al·legacions o suggeriments durant el període d’informació pública. 
 
Quart.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament en l’Associació Maresme 
Marítim al Sr. Joan Mora i Bosch, alcalde d’aquest Ajuntament o el regidor/a en qui 
expressament delegui. 
 
Cinquè.- Facultat al representant de l’Ajuntament per subscriure tots els documents 
necessaris per al perfeccionament i execució dels presents acords.” 

 
 
 

ESTATUTS 
 
Capítol I. Denominació, finalitat, activitats i domicili 
 
Article 1 
L’Associació MARESME MARÍTIM  és una associació sense ànim de lucre constituïda per 
temps indefinit amb la finalitat de fomentar el desenvolupament socioeconòmic de totes 
les activitats relacionades amb el món i la cultura del mar de la comarca del Maresme. 
Regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. 
 
Article 2 
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

1. Promocionar i dinamitzar el conjunt d’agents empresarials del sector marítim del 
Maresme, mitjançant: 

1.1 Fomentar punts de trobada i d’intercanvis de coneixement entre empreses. 

1.2 Potenciar la col·laboració i associació empresarial, mitjançant agrupacions 
d’interès econòmic, joint ventures, etc, en projectes d’inversió en noves 
activitats, recerca i desenvolupament, polítiques conjuntes de màrqueting, 
qualitat , marques, etc. 

1.3 Definició i desenvolupament d’iniciatives empresarials relacionades amb el 
món i la cultura del mar des de tots els àmbits i sectors econòmics (turisme, 
ciència, universitat, comerç, gastronomia, indústria, lleure, esports, 
formació...). 

1.4 Fomentar la col·laboració entre agents públics i privats. 

2 Fomentar l’ocupació, capacitació i especialització professional en el sector marítim 
mitjançant cursos i ofertes de formació a tots nivells. 

3 Fomentar projectes d’aliances estratègiques i de cooperativització. 
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4 Potenciar la dinamització dels ports i la seva interrelació amb els municipis de l’entorn. 

5 Impulsar les noves tecnologies de la comunicació i de la producció en totes aquelles 
activitats relacionades amb la nàutica, la pesca i altres activitats del mar. 

6 Potenciar les activitats socials i esportives relacionades amb el mar i adaptades per a 
totes les persones. 

7 Difondre la cultura, tradició i coneixement del patrimoni natural del mar. 

8 Desenvolupar l’aplicació de polítiques mediambientals al sector marítim i les seves 
activitats. 

9 Desenvolupar noves especialitats empresarials i nous jaciments d’ocupació relacionats 
amb el mar: ciències mèdiques, salut, dietètica, vies blaves,etc. 

10 Fomentar la internacionalització, benchmarking i col·laboracions amb altres entitats i/o 
clústers semblants d’altre països. 

11 Establir una bateria d’indicadors d’estructura, oferta i conjuntura de les activitats del 
sector marítim del Maresme com a baròmetre de la seva evolució socioeconòmica. 

En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
L’Associació durà a terme les seves activitats derivades del seu objecte social, establint les 
diverses opcions o formes d’actuació: 

1- per compte propi 

2- donant cobertura a la iniciativa d’un o varis associats 

3- formant part d’un altre associació o participant amb personalitzat jurídica pròpia en 
altres associacions, consorcis o altres entitats que tingui per objectiu el 
desenvolupament de similars finalitats. 

 
Article 3 
1. El domicili de l’associació s’estableix a Mataró, i radica a la seu del Consell Comarcal del 
Maresme, a la Plaça Miquel Biada, núm. 1, 08301 Mataró.  
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya, encara que 
es desenvoluparan principalment en la comarca del Maresme. 
 
 
 
Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions 
 
Article 4  
Poden formar part de l’associació totes les persones jurídiques que, de manera lliure i 
voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, sempre que la llei o llurs estatuts no 
excloguin la possibilitat de formar part d’una associació. 
Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la 
qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà 
a l’assemblea general més immediata. La presentació de la sol·licitud implicarà l’acceptació 
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expressa dels presents Estatuts i de quantes decisions s’hagin pres vàlidament pels òrgans 
de govern de l’associació. 
 
Article 5 
Són drets dels membres de l’associació: 
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord 
amb les normes legals i estatutàries. 
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a 
fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o 
dels mandataris/àries de l'associació. 
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació. 
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
10. Formar part dels grups de treball. 
11. Posseir un exemplar dels estatuts. 
12. Consultar els llibres de l'associació. 
 
Article 6 
Són deures dels membres de l'associació: 
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les. 
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres 
aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests. 
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació. 
 
Article 7 
La condició de membre de l’associació es perdrà: 
1. Per voluntat pròpia, degudament comunicada per escrit a la Junta Directiva. 
2. Per no complir les obligacions estatutàries o reglamentàries, d’acord amb el procediment 
que s’estableixi a tal efecte. 
 
 
Capítol III. Òrgans de l’associació  
 
Article 8 
Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea General i la Junta Directiva. 
 

Article 9 

1. L'Assemblea General és l’òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen 
part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun. 
2. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els 
absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 
 
 
Article 10 
L'Assemblea General té les facultats següents: 
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.  
b) Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat. 
c) Modificar els estatuts, que hauran de ser ratificats per tots els membres de l’associació. 
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al 
pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.  
e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. 
f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions. 
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g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 
h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions. 
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes 
d'associats i associades. 
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per 
la Junta Directiva, d’acord amb el procediment establert a tal efecte. 
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan 
de l’associació. 
 
Article 11 
1. L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels 
sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. 
2. L'Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària en els casos següents: 
a) Si la Junta Directiva ho considera convenient 
b) Si ho sol·licita un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el 
termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 
 
Article 12 
1. L'Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria 
que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i mitjançant correu electrònic ó un escrit adreçat al domicili que consti en la 
relació actualitzada d'associats i associades. 
3. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l'ordre del 
dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden 
fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data 
en què l’Assemblea s’ha de reunir. 
4. L’Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, 
llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la 
convocatòria d’una nova assemblea general. 
 
Article 13 
1. La presidència i la secretaria de l'Assemblea General corresponen a les persones que 
ocupen aquests càrrecs en la Junta Directiva.  
En cas d’absència del president/a, l'haurà de substituir, successivament el vicepresident/a o 
el/la vocal de més edat de la Junta. 
2. La secretaria redactarà l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i la 
presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat 
numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 
 
Article 14 
1. Per a la vàlida celebració de l'Assemblea General es requereix, en primera convocatòria, 
de la meitat més un del nombre legal dels seus membres i en segona convocatòria, que se 
celebrarà mitja hora més tard, d’un mínim de tres membres. En tots dos quòrums haurà 
d’estar present el/la president/a, i el/la secretari/a o qui els substitueixi. 
2. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió 
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol 
altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social. 
 
Article 15 
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. 
2. El dret de volt es pot exercir per delegació. Aquesta s'haurà de consignar per escrit i 
haurà de recaure necessàriament en un membre de l’Associació que assisteixi a 
l’Assemblea. 
3. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o 
representats.  
4. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la 
constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i 
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la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada de dos terços dels 
associats/ades presents o representats. 
 
Article 16 
1. La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l'Associació. 
2. Composen aquest òrgan el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretaria/a, el/la 
interventor/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. El 
membres de la Junta seran un mínim de 7.  
3. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació 
de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat 
el càrrec. 
L'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la 
majoria simple dels socis i sòcies presents o representats en l’Assemblea General. 
Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis 
i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho 
autoritzin expressament. 
4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions 
mitjançant un certificat. 
5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. 
 
Article 17 
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, 
sense perjudici que puguin ser reelegits.  
 
Cessen en el càrrec per les causes següents: 
a) Venciment del càrrec, llevat de renovació. 
b) Renúncia notificada a la Junta Directiva. 
c) Pèrdua de la vinculació amb l’entitat que representen.  
d) Separació acordada per l’Assemblea General. 
e) Mort o declaració d’absència. 
f) Incapacitat o inhabilitació. 
g) Qualsevol altra que estableixi la llei o els estatuts. 
 
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió 
de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar 
provisionalment el càrrec vacant. 
 
Article 18 
1. La Junta Directiva té les facultats següents: 
 
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la 
Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les 
normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes 
públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. 
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació. 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els 
membres de l'associació han de satisfer. 
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi 
adoptin. 
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els 
aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. 
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. 
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de 
l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de 
treball, a proposta dels mateixos grups. 
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k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres 
persones, per aconseguir  
-subvencions o altres ajuts 

-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació 

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i 
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. 
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne 
compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre 
òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament. 
 
Article 19 
1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidència o per la persona que la 
substitueixi amb set dies d’antelació a la data fixada per a la reunió, s'ha de reunir en 
sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot 
ser inferior a una vegada cada trimestre. 
 
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la 
presidència o si així ho sol·licita un terç dels membres que la componen. 
 
Article 20 
1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, quan hi hagi 
un quòrum de la meitat més un dels seus membres i en segona convocatòria, que se 
celebrarà mitja hora més tard, quan hi hagi un mínim de tres membres.  En tots dos 
quòrums haurà d’estar present el/la president/a, i el/la secretari/a o qui els substitueixi.   
2. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 
 
Article 21 
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats 
pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de 
llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 
 
Article 23 
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions 
o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus 
membres. 
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la 
funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o 
aprovats per l’Assemblea General. 
 
 
Capítol IV. La presidència i la vicepresidència 
 
Article 24 
1. Són pròpies del president/a les funcions següents: 
 

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la 
Junta Directiva. 
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació. 
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 
l'Assemblea General o la Junta Directiva. 
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2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi 
ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. 
 
 
Capítol V. L’/la interventor/a i el/la secretari/a 
 
Article 25 
 
L’interventor/a tindrà al seu càrrec el control dels fons socials i autoritzarà amb la seva 
firma els pressupostos, liquidacions i documents comptables de l’Associació. 
 
Li correspon: 
 
a) Formalitzar la documentació de caire econòmic, balanç, comptes d’ingressos i despeses i 
pressupost, que ha de presentar la Junta Directiva a l’Assemblea General. 
b) Tenir cura de la recaptació de les quotes i els drets que hauran de satisfer els associats, 
signar-ne els rebuts així com altres documents i la tresoreria i restants ingressos que 
corresponguin a l’Associació. 
c) Tenir cura que sota la seva inspecció es dugui el llibre de caixa i els llibres que 
l’Associació cregui convenients pel bon ordre de la tresoreria. 
d) Practicar trimestralment un arqueig de caixa i comprovació dels comptes bancaris. 
e) Pagar les factures i quantitats que corresponguin a l’Associació amb l’aprovació de la 
Junta Directiva i del president. 
 
Article 26 
Correspon al secretari: 
 
a) aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta 
Directiva. 
b) Redactar les actes de les reunions; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar i, 
en general, tots els documents que es presentin en l’exercici de les seves funcions pròpies. 
c) Dur el llibre d’associats, amb els requisits legals. 
d) Custodiar tota la documentació de Secretaria. 
e) Redactar la memòria anual. 
f) Donar curs, en el terme més breu possible, a les instàncies que es presentin. 
g) Les restants atribucions inherents al càrrec i, de manera concreta, vetllar pel compliment 
de les disposicions vigents en matèria d’associacions. 
 
Capítol VI. Les comissions o grups de treball 
 
Article 27 
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els 
membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i 
explicar les activitats que es proposen dur a terme. 
 
Capítol VII. El règim econòmic 
 
Article 28 
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: 
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres 
b) les subvencions oficials o particulars 
c) les donacions, les herències o els llegats 
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se. 
 
Article 29 
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant 
quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a 
proposta de la Junta Directiva. 



 75

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han 
d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i 
quotes extraordinàries. 
 
Article 30 
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 
 
Article 31 
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, 
hi han de figurar les signatures del president/a, l’/la interventor/a i el/la secretari/ària. 
Per poder disposar dels fons seran necessàries les signatures de l’/la interventor/a i del 
president/a. 
 
Capítol VIII. El règim disciplinari 
 
Article 32 
La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.  
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el 
que estableixi el reglament intern. 
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita 
l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència 
prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per 
dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern 
també dins d'un període de 15 dies. 
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les 
persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera 
Assemblea General que tingui lloc. 
 
Capítol IX. La dissolució 
 
Article 33 
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter 
extraordinari expressament per a aquest fi. 
 
 
Article 34 
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes 
tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i 
la liquidació de qualsevol operació pendent. 
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui 
necessari. 
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 
voluntàriament. 
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o 
privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi 
destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. 
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats 
anteriors d'aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea 
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a 
aquest efecte. 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, avança la seva abstenció. Expressa que aquest és un tema delicat perquè la 

nostra costa és especialment delicada.  

Cal col·laborar, sumar esforços, qualsevol iniciativa que ens permeti tenir una visió de 

comarca que ens faci entendre que la costa no és només patrimoni d’un municipi, 

sinó que cal gestionar-la de forma global; aquest és el bon camí. Si aquesta 

col·laboració s’hagués fet molt abans, potser hagués servit per qüestionar-nos si, com 

a comarca, necessitem cinc ports o no, o potser ens hagués servit per fer un 

planejament molt més seriós i molt més respectuós amb la nostra costa.  

Hem repassat els estatuts i sí que parla molt de la col·laboració entre l’ens públic i el 

privat en la dinamització econòmica que això pot suposar, però des de la CUP tenim 

una mala experiència. La mala experiència ha sigut la molt mala gestió que s’ha fet 

del nostre territori i no ens agradaria que això passés amb la nostra costa. Per tant, 

trobem a faltar que els estatuts no parlin de sostenibilitat d’una costa ja molt agredida. 

Tampoc parla de forma clara de la divulgació amb la ciutadania ni de l’aprofundiment 

en els coneixements ni de la investigació d’aquesta costa. Per nosaltres són temes 

claus que determinen, a posteriori, qualsevol proposta o activitat econòmica que s’hi 

vulgui portar a terme. Si no partim de la sostenibilitat i la divulgació i de que sigui una 

riquesa de la qual puguem gaudir i compartir el conjunt de la ciutadania, nosaltres no 

ens hi afegirem. Ara s’obre un procés d’al·legacions on farem les nostres aportacions. 

Si són escoltades i acceptades, decidirem quin serà el sentit del nostre vot.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el vot d’abstenció del seu grup 

municipal, perquè també volen col·laborar a millorar els estatuts. Presentarem les 

al·legacions perquè aquests estatuts recullin un seguit de requisits que ara no hi són, 

com la necessitat que tenim que aquest projecte tiri endavant defensant la 

sostenibilitat, la part ecològica i la part de finançament econòmic. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

anuncia l’abstenció del seu grup municipal. Ja hi farem les al·legacions pertinents, si 

ho creiem oportú.  

 
 

 

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

Catalunya, opina que és un tema molt important perquè és la clau del que ha de ser 

el futur econòmic de qualsevol territori. S’estableix una col·laboració pública i privada 

que ens sembla molt interessant. S’estableix una col·laboració supramunicipal en la 

qual diferents localitats hi invertim esforços i diners i aprofitem una de les 

potencialitats del nostre territori, que és la costa. Nosaltres hi votarem favorablement. 

Vull recordar aquí en Carlos Súnico, que és qui va començar a fer-ne més bandera.  

 
 

 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, anuncia el vot 

a favor del seu grup municipal, perquè és un projecte llargament treballat pels 

anteriors governs de la ciutat i, sobretot, perquè no ho farem sols. Aquesta dinàmica 

del públic-privat dels municipis, dels ports, de les universitats, d’altres entitats que s’hi 

puguin afegir aporta la part de valor positiu que tindrà aquesta associació.  

Respecte a l’aprovació inicial d’aquests estatuts, jo demanaria que es fes una 

esmena de totes aquelles incorreccions ortogràfiques que hi ha. 

 

 

 

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

el posicionament de tothom i que tiri endavant. Abans m’he deixat el Port de Mataró, 

que també s’hi va adherir per unanimitat. Evidentment que esmenarem els errors 

ortogràfics. Les al·legacions estan per enriquir el text i les valorarem totes. Estem 

totalment d’acord amb el tema de la sostenibilitat. Anecdòticament dir que aquesta 

iniciativa ja ha estat copiada, per tant, anem per bon camí.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponents als membres 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 6,  corresponents als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  corresponents 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 
 

Obres 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 13, 22 i 

39 per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
 

13  - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ENDERROC  DE 

L’EDIFICI  DE L’ANTIC  CLUB NÀUTIC, AL PASSEIG MARÍTIM 

DE MATARÓ. 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“L’Ajuntament de Mataró és conscient de la precarietat, perillositat i estat ruïnós en 
que es troba l’edifici de l’antiga seu social del Club Nàutic de Mataró, situat al passeig 
Marítim, entre el Centre de Natació de Mataró i l’accés al pas soterrat de l’espigó. 
 
L’esmentat immoble es troba en un deplorable estat d’abandonament, ocupat sovint  
per gent sense sostre i s’hi han sostret la totalitat de les instal·lacions de l’edifici. 
 
Per aquest motiu els serveis tècnics municipals han procedit a la redacció i confecció 
d’un projecte executiu que contempla, previ als tràmits administratius que 
correspongui amb altres Administracions, l’enderroc de l’esmentada construcció, ja 
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que, des de la marxa del Consorci per a la Normalització Lingüística, la degradació 
de l’edifici és evident i s’ha accelerat el seu progressiu deteriorament. 
 
El Projecte d’enderroc de l’edifici de l’antic Club Nàutic, redactat pels tècnics del 
Servei d’Obres de l’Ajuntament de Mataró, té per objecte la descripció i valoració de 
les obres necessàries que s’han d’executar per tal de procedir a l’enderroc d’aquesta 
degradada construcció que suposa un perill per als ciutadans i ha esdevingut un lloc 
on es concentra la brutícia i deixalles de tot tipus, creant greus problemes 
d’insalubritat i seguretat en general. 
 
El pressupost d’execució per contracte d’aquestes obres és de 289.789,37 €, IVA 
inclòs. 
 
El terreny d’uns 3.492 m2 (segons cadastre) on es situa l’edifici disposa de façana 
principal al passeig Marítim i la façana posterior dóna a nivell de platja, amb un 
desnivell de 3,30 m. Tocant a la façana de llevant hi ha un pas paral·lel d’accés a la 
platja amb murs de conteniment pel desnivell originat per la planta semisoterrani. A la 
façana de ponent hi dóna un pas d’accés a la platja, que també fa de separació amb 
la façana lateral del Centre de Natació de Mataró. 
 
L’edifici consta de quatre plantes: semisoterrani, baixa, pis primer i pis segon, situant-
se per sobre de tot un torreó. Les plantes semisoterrani i baixa ocupen tota la 
superfície de l’edifici; les plantes primera i segona disposen de terrasses a la part 
posterior davant de la platja. La compartimentació de les plantes baixa i pis obeeix a 
la distribució d’aules amb passadís central, i dependències adients al darrer ús que 
es va donar a aquest edifici, que va funcionar com a escola universitària. La planta 
semisoterrani manté una densa distribució al voltant de les façanes en peces tipus 
traster, per a ús estricte de quan l’edifici funcionava com a Club Nàutic. Adossada a 
la façana posterior a nivell de planta soterrani i platja, apareix una edificació de dues 
plantes destinada a bar i restaurant. També en aquesta mateixa zona hi ha la piscina 
descoberta. 
 
Acabats els treballs d’enderroc i retirada de runes, es procedirà a la construcció 
d’una plataforma de terres a nivell del passeig Marítim, amb talussos cap a la platja. 
La capa d’acabat serà de sauló, i s’il·luminarà aquesta nova superfície amb dues 
columnes amb projectors de 12 m d’alçada.  
 
La durada prevista de les obres és de 10 setmanes. 
 
Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del 
Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que 
han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries. 
 
L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar 
el projectes municipals d'obres.  
 
L'article 22.2 ñ) de la Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que correspon al Ple 
Municipal aprovar els projectes d'obres no previstos en el pressupost municipal. 
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La regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública proposa al Ple 
municipal, si s’escau, l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’enderroc de l’edifici de l’antic Club Nàutic, 
redactat pels l'arquitectes tècnics municipals Pere Contreras i Ramon Teixidó, amb el 
suport dels tècnics del Servei d'Obres, que té per objecte la descripció i valoració 
econòmica de les obres necessàries per tal de procedir a l’enderroc d’aquesta 
malmesa edificació, que una vegada realitzades aquestes tasques deixarà el terreny 
de l’antic Club Nàutic de Mataró, i després Escola Universitària del Maresme, net de 
construccions i instal·lacions amb paviment de terra. 
 
Aquesta actuació inclou també l’enderroc de la piscina i la retirada de totes les 
fonamentacions.  
 
Es preveu deixar els murs laterals de conteniment de terres per als accessos a la 
platja, així com mantenir l’estació transformadora adossada a l’edificació. 
Posteriorment, està prevista la construcció d’una plataforma de terres a nivell del 
passeig Marítim, amb talussos cap a la platja. 
 
El pressupost d’execució per contracte d’aquestes obres és de 289.789,37 €, IVA 
inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació 
pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, 
de 15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l’article 37 del ROAS, durant el qual es 
podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i 
donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions 
dins de l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Notificar els anteriors acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Subdirecció General de Ports i Aeroports de la Generalitat de Catalunya, donada la 
seva vinculació amb la titularitat d’aquesta edificació facilitant-los un exemplar del 
projecte executiu per al seu examen i consideració 
 
Quart.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Llicències i 
Disciplina d’Obres i Activitats, Gestió Econòmica,  Mobilitat, Manteniment i 
Urbanisme, a la secció de Medi Ambient, a l’Institut Municipal d’Acció Cultural, a 
l’Institut de Promoció Econòmica, a la Demarcació de Costes de l’Estat i al Consorci 
del Port de Mataró.” 
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22  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

RENUNCIÏ A LA CONCESSIÓ DE L’ANTIC CLUB NÀUTIC I INICIÏ 

ELS TRÀMITS PER ENDERROCAR L’EDIFICI. 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“L’edifici de l’antic Club Nàutic situat a la platja del Passeig del Callao és una 
construcció inútil i obsoleta que fa nosa i obstaculitza la visualització i una millor 
utilització del front marítim. L’enderroc d’aquesta herència del franquisme posaria 
punt i final a un procés de privatització del front marítim al davant mateix de la ciutat 
consolidada.  
 
Seria més positiu per al conjunt de la ciutadania transformar-lo en un espai públic 
obert i integrat en el Passeig Marítim. 
 
L’edifici ocupa un lloc estratègic a la platja d’una ciutat que es vol “oberta al mar” però 
que hi troba barreres com ara aquesta construcció.  
 
Durant la dictadura franquista el govern local va iniciar el que seria la seva aposta pel 
front marítim: l’espigó com a inici de la barra del port davant el nucli urbà i la 
construcció del Club Nàutic com a vaixell insígnia del futur port. 
 
La reacció ciutadana durant els anys 70 va aconseguir amb les seves mobilitzacions 
que es desplacés el projecte de port al sector de ponent, deixant així una platja 
davant la ciutat. El que havia de ser la talaia portuària quedava com un edifici situat a 
centenars de metres de l’actual port. Segons la llei de costes, l’edifici no té sentit 
perquè no és una instal·lació portuària. 
 
Ara mateix l’edifici és un nyap urbanístic sense cap utilitat, degradat i que només pot 
generar problemes de salubritat i riscos. Així ho han manifestat els veïns i també ho 
poden comprovar tots els ciutadans que passegin per la zona. 
 
Després que el Consell Comarcal hagi renunciat a la concessió administrativa que 
finalitzava el 2014, ara l’Ajuntament de Mataró hauria de renunciar a la concessió que 
el 2009 li havia de subrogar el CCM.  
 
L’objectiu és enderrocar aquet edifici i així poder arranjar el solar per recuperar-lo 
com a espai públic per a la ciutat integrat en el front de mar.  
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal de la CUP proposa que el Ple de 
l’Ajuntament de Mataró prengui els següents ACORDS: 

 
1. Que l’Ajuntament de Mataró sol·liciti a la Subdirecció General de Ports i 

Costes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
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Generalitat de Catalunya, titular de l’edifici de l’antic Club Nàutic, que iniciï els 
tràmits necessaris per enderrocar l’edifici i així poder arranjar el solar per 
recuperar-lo com a espai públic per a la ciutat integrat en el front de mar. 

 
2. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la Subdirecció 

General de Ports i Costes del Departament de Política Territorial i Obres 
Públques de la Generalitat de Catalunya.” 

 
 
 
 

39  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’EDIFICI DE L’ANTIC CLUB NÀUTIC. 

 
La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“Com a conseqüència de l’acord d’integració de les Escoles universitàries de Mataró i 
el Maresme en el nou recinte del TCM Mataró Maresme, el mandat passat, es va 
començar a desocupar l’edifici de l’antic club nàutic. Un cop sense els anteriors usos, 
progressivament durant aquests darrers mesos l’edifici ha patit tot tipus de danys com 
a conseqüència de l’abandonament ja que no s’hi ha tingut cura de l’edifici tot i els 
advertiments dels veïns dels entorns i de les actes de la policia. 
 
El passat més de març el Consell Comarcal del Maresme va acordar iniciar, davant la 
Direcció General de Ports de la Generalitat de Catalunya, la tramitació de l’expedient 
administratiu de renúncia de la concessió de l’edifici de l’antic Club Nàutic de Mataró. 
L’acord va ser tramitat al Ple del Consell Comarcal per la via d’urgència i sense que 
s’hagués informat prèviament als consellers comarcals de la mesura proposada. 
 
Per la informació que disposem sabem que la proposta aprovada respon a un acord 
entre el Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya per desbloquejar la situació 
d’abandonament en la que es troba l’edifici després del trasllat dels darrers serveis 
comarcals que s’hi hostatjaven. 
 
És coneguda l’ existència d’un conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de 
Mataró per fer efectiu un canvi en la concessió de l’edifici a l’Ajuntament de Mataró 
sempre i quan es complissin unes determinades condicions. També ho és la  
tramitació,  per part de l’Ajuntament de Mataró, d’un Pla Especial que havia d’ordenar 
urbanísticament tot aquell sector del Front Marítim de Mataró. 

 
Posteriorment a l’acord del Consell Comarcal, a la CMI de Serveis territorials i via 
pública del passat dia 3 d’abril se’ns ha informat que el govern municipal, 
conjuntament amb el Consell comarcal del Maresme i la Generalitat de Catalunya han 
pres la decisió d’enderrocar aquest edifici. Aquesta decisió suposarà un cost de 
289.000 € per la ciutat, ja que el govern municipal ha decidit assumir tota la despesa. 
Un cop més, lamentem que es prenguin decisions importants de manera precipitada, 
sense comptar ni amb la ciutadania ni amb la resta de grups municipals. 
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És per tot això que formulem les següents preguntes: 

 
1. Per quins motius el govern municipal ha decidit que la millor opció devant 
d’aquesta situació és l’enderroc? 
 
2. Per què no s’ha actuat, preventivament, abans de la degradació absoluta per 
intentar posar-lo en valor? 
 
3. Per què no s’han atès els avisos dels veïns i de la policia? 
 
4. És conscient el govern municipal de l’interès del Centre natació Mataró per fer ús 
d’aquest espai tot convertint-lo en un espai de suport i ampliació a la instal·lació 
actual? Era conscient del projecte treballat a finals del passat mandat que  
incorporava l’ampliació del centre natació Mataró i la instal·lació d’un centre 
d’activitats vinculades amb el mar com la talassoteràpia,...? 
 
5. És conscient el govern de que aquest equipament dimensionat a una volumetria 
més respectuosa amb l’entorn, tal com recollia el Pla especial tramitat, era un 
element important dins el projecte Mataró marítim? 
 
6. Per què el govern no ha cercat el consens amb els grups de l’oposició i els agents 
implicats atès que encara resta per acabar la tramitació del Pla especial del sector de 
l’antic club nàutic i del Centre natació Mataró? 
 
7. Si com es va informar a la CMI coincideixen les obres amb la temporada alta de 
platja, com pensa garantir el govern municipal la seguretat, mobilitat, neteja, bona 
imatge,... d’aquest espai de la ciutat 
 
8. Quin pla d’execució i calendari té previst el govern? 
 
9. A la CMI ens va informar que l’ajuntament assumirà totes les despeses associades 
a l’enderroc d’aquest equipament: la redacció del projecte executiu i el propi enderroc 
valorat en 289.000 €. Com farà front l’ajuntament aquesta nova despesa que no és 
de la seva competència exclusiva i no estava prevista? 
 
10. Disposa l’ajuntament del permís del titular de la concessió i de l’edifici per poder 
executar aquestes obres? 
 
11. Què passa a partir d’ara amb l’obligació contreta per l’ajuntament de fer-se càrrec 
del deute financer de l’EUM pendent a gener de 2010? “ 

 
 
 

La senyora Montserrat Rodríguez passa a contestar les preguntes formulades pel 

grup municipal Socialista. 

Respecte a la primera pregunta, ha estat prou explicada i ja ha estat contestada en la 

presentació del dictamen.  
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En relació amb el punt dos, la degradació absoluta no es produeix a partir de juny. La 

degradació nosaltres ja ens la vam trobar. Potser la pregunta els hauríem de fer 

nosaltres a vostès. Entenc que no és raonable, i per això vostès tampoc ho van fer, 

gastar diners en una cosa que jurídicament acabava el 2014.  

Pel que fa al punt tercer, s’han atès tots els avisos dels veïns i de la policia i així 

consta en tots els expedients administratius corresponents. No sé a quin avís es 

refereixen i ens agradaria que ens n’informessin. 

Respecte a la quarta pregunta, efectivament que en som conscients. Ja he explicat 

que, en relació amb el Pla Especial, no és viable i, a més, ha estat amb una negativa 

contundent per part dels organismes competents. Efectivament, hem parlat amb el 

Centre Natació Mataró, que és un dels afectats per aquesta situació.  

Quant a la cinquena pregunta, aquest Pla Especial és totalment inviable, no ha estat 

acceptat pels organismes competents. Respecte a la volumetria, l’edifici no només 

està degradat, sinó que també està sobredimensionat en el paisatge. Aquesta és una 

de les raons per les quals hi ha una decisió política de voler que la imatge de la platja 

de Mataró sigui una altra. 

En relació amb la sisena pregunta, val a dir que no resta per acabar, sinó que ja hi ha 

hagut una resposta negativa i es va posar en coneixement el 19 de març en una 

Junta de Portaveus. Altres grups polítics sí que han manifestat la seva opinió i el seu 

posicionament i vostès, fins a data d’avui, no s’han posicionat al respecte. 

Pel que fa a la setena pregunta, es farà tot l’esforç perquè, en el moment de 

començar la temporada de platja, els treballs estiguin acabats o el màxim d’acabats 

possible perquè no entorpeixin l’ús de la platja. En el cas que no s’hi arribi a temps, 

s’ha de replantejar la situació.  

Respecte a la vuitena pregunta, està previst tenir-ho enllestit abans de la temporada 

de platja, tal com figura al projecte d’enderroc. 

Quant a la novena pregunta, a la CMI, a la qual jo vaig assistir, es va informar que 

aquest tema no està tancat. Efectivament estem intentant aconseguir que es financi 

aquest import. També volem treballar perquè pugui ser una càrrega en una futura 

actuació urbanística. També comptem amb els ingressos de la PIE de l’Estat, que 

esperem que arribin. 

En referència a la desena pregunta, en aquest moments s’aprova inicialment i és el 

moment jurídic oportú per demanar-ho. Efectivament ja n’estem parlant i aquesta 

autorització arribarà.  
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Pel que fa a l’onzena pregunta, aquest és un deute que es va assumir a través d’un 

conveni signat per l’anterior govern i al qual s’haurà de fer front, com tots els deutes 

que ha assumit l’Ajuntament.  

 

 
 
La senyora Montserrat López manifesta, respecte al fet que la degradació ja ve de 

temps enrere, que el seu grup també dubtava de si actuar o no.  

Si fins al moment que vam marxar del govern no vam acceptar la concessió és 

perquè hi havia unes condicions que no s’havien complert, que eren unes inversions 

que quedaven pendents de fer pel Consell Comarcal i que vam considerar que 

l’Ajuntament de Mataró no podia assumir.  

Vostè diu que s’han atès tots els avisos. Nosaltres tenim el recull que ens ha facilitat 

el Consell Comarcal del Maresme. N’hi ha molts i jo discrepo, perquè als fets em 

remeto. Qualsevol pot anar allà i pot veure l’estat de degradació absoluta en què es 

troba l’edifici, que no era tal fa deu mesos. Els veïns i la gent que passa per allà es 

queixa molt perquè, com a ciutat, això no ens beneficia gens.  

Vostè diu que el posicionament del PSC no existeix. Jo li recordaria l’acord que vam 

signar CIU i PSC per poder aprovar el pressupost de l’any 2012, en què sí que es 

recollia aquest compromís, perquè el vam afegir nosaltres, que deia: “Promoure 

accions en la línia de trobar la millor sortida a la situació del Club Nàutic i el passeig 

marítim Riera de Sant Simó-Ronda Joan d’Àustria”, i també deia: “Estudiar possibles 

estratègies per resoldre la situació actual del Pla Especial d’Ordenació de Volums del 

Centre Natació Mataró i entorns”. Fins al moment d’avui no hem parlat tampoc 

d’aquest tema. És lamentable perquè hi ha un compromís signat i, entre altres 

motius, ens va ajudar a donar-hi suport. Per tant, el nostre posicionament era molt 

clar i ens hauria agradat molt poder treballar amb vostès en aquest tema per arribar a 

la conclusió de que s’havia d’enderrocar l’edifici. 

Respecte al tema de les inversions que s’havien de fer, vostè ha dit que s’està 

buscant finançament i nosaltres vam acordar que en parlaríem i que treballaríem 

plegats per poder consensuar-ho.  

Aquests dos aspectes no s’han complert i això fa difícil poder donar suport a aquesta 

acció. És millor i més econòmic enderrocar l’edifici en lloc de construir una alternativa 

al projecte de l’anterior govern, si és que no era viable? Potser era millor buscar una 
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alternativa més viable per evitar aquest enderroc i tirar endavant un nou projecte, que 

recordo que era molt important per al projecte Mataró Marítim. Quina garantia tenim 

que aconseguirem una nova concessió que permeti construir un nou edifici en aquest 

solar? De garantia, en principi, no en tenim cap. Potser ens podíem haver plantejat si 

era millor adequar aquest edifici amb un nou Pla d’Usos. Potser vostès ho han fet, 

però nosaltres desconeixem la seqüència de treball que els ha portat a aquesta 

proposta d’enderroc.  

Vull recordar les paraules que deia el cap del grup municipal de CIU, el Sr. Mora, el 

2008, quan vam aprovar aquest conveni, que ens deia que era un excel·lent negoci, 

des del punt de vista de l’obtenció de la cessió d’ús de l’edifici, que val bastant més. 

També deia, i havia quedat recollit en un mitjà de comunicació local, que la cessió 

era un regal i que justificava el seu suport a aquest conveni la importància per a la 

ciutat d’un edifici que pot servir per portar a terme activitats relacionades amb la 

nàutica, amb la formació vinculada als temes de mar, bé sigui amb explotació directa 

per part de l’Ajuntament, o amb convenis amb entitats esportives o de lleure, etc. A 

nosaltres ens queden aquests dubtes raonables, perquè no hem seguit aquest 

procés. Per tots aquests motius nosaltres no donarem suport a aquest projecte 

d’enderroc.  

 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el vot en contra del seu grup municipal.  

Bàsicament el PSC ja ha parlat d’aquests dubtes raonables. Nosaltres entenem que 

no hem d’assumir el cost elevat d’aquest enderroc.  

Després també han dit vaguetats: que s’està tractant el tema, que estan treballant 

per aconseguir que la Generalitat col·labori, que estan esperant la PIE, etc. Són 

indefinicions que no ens agraden i que ens generen també uns dubtes més que 

raonables. Per què ens hem de fer càrrec del deute financer que, en el seu moment, 

ens van traspassar? Ho dic perquè al conveni diu clarament: “Seran causes 

d’extinció del present conveni les següents” i, entre elles, hi ha: “El mutu acord entre 

ambdues parts”. Entenc, doncs, que si un renuncia i l’altre no se’n vol fer càrrec, 

aquesta obligació quedaria extingida i, en tot cas, la passaríem a qui realment hauria 

de pagar aquest deute. Recordem que no estem parlant d’una quantitat petita. Estem 
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parlant d’una assumpció de crèdit d’1.029.000 euros, que es pagava mensualment 

fins al novembre de 2021. Crec que tampoc ens hem de fer càrrec d’aquest deute. 

Per tant, això no ha estat ben treballat pel Govern. 

Nosaltres no donarem suport a aquesta proposta, però sí que donarem suport a la 

proposta de la CUP, perquè ells, com a mínim, al primer acord diuen clarament que, 

donat que la Subdirecció General de Ports és titular de l’edifici de l’antic Club Nàutic, 

el que fem és iniciar els tràmits necessaris per enderrocar l’edifici, però han de ser 

ells els que facin l’estudi, els que s’han de fer càrrec de la responsabilitat 

d’enderrocar-lo i els que s’han de fer càrrec del cost. 

 
 
 

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

està a favor del projecte de l’enderroc de l’edifici del Club Nàutic. És un edifici 

degradat sense cap tipus d’utilitat que l’únic que ens pot aportar són coses negatives.  

 
 

 

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

Catalunya, recorda que el seu grup municipal es va preocupar d’aquest tema ja fa 

dos anys. Recordo que quan van marxar els universitaris, un cap de setmana llarg 

algú va entrar i es va emportar les canonades de coure que hi havia allà i es va haver 

de pagar, a més a més, una factura considerable d’aigua, perquè va estar vessant 

durant uns quants dies. Nosaltres no veiem una altra solució que l’enderroc. Així 

recuperem aquell espai i, de pas, complim amb la Llei de Costes.  

Pel que fa a la proposta de la CUP, nosaltres no sabem si pels convenis que s’han 

signat és legalment viable o no. Per tant, ens hi abstindrem.  

 
 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista recorda al Sr. 

Alcalde que van parlar d’aquest tema el dia 29, a les 3 de la tarda, el dia de la vaga 

general. En vam parlar perquè jo vaig treure el tema i li vaig dir: “Alcalde, estem molt 

incòmodes amb aquest tema de les escoles bressol, amb el del web municipal i amb 

el tema del Club Nàutic.” Perquè el 29 de març vostès ja havien anunciat, fins i tot al 
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web municipal, que enderrocaven l’edifici. Per tant, no han complert amb allò que es 

van comprometre per escrit en l’acord dels pressupostos: Promoure accions en la 

línia de trobar la millor sortida a la situació del Club Nàutic i del passeig marítim Riera 

de Sant Simó-Ronda Joan d’Àustria. I estudiar possibles estratègies per resoldre la 

situació del Pla Especial d’Ordenació de Volums del Centre Natació Mataró. Si més 

no, no han complert amb el PSC.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix que el 2008 la situació era una altra i 

que es pensava que allà es podrien fer coses que finalment no es poden fer. Per tant, 

s’ha hagut d’arribar a un acord amb els grups municipals per promoure quina era la 

millor solució. Per arribar a una solució s’ha hagut de parlar a moltes bandes. En 

aquesta situació hi ha ficades tres administracions, amb una concessió administrativa 

que acaba el 2014. Les concessions administratives acaben complint-se amb tots els 

seus acords i aquests són que hi havia unes inversions a fer i que es va signar un 

conveni amb el Consell Comarcal en el qual, sembla ser, que no havia quedat clar 

qui es feia càrrec d’aquestes inversions. Com que no quedava clar, l’Ajuntament es 

feia càrrec de l’edifici, en aquells moments jo vaig interpretar-ho així, per valor 

d’aquest milió d’euros, que era el del crèdit que quedava per pagar. Per això em 

semblava una bona solució, sobretot si es podia donar sortida a aquest edifici. Vistes 

les càrregues, vista la informació que tenim avui, vista la negativa de Puertos del 

Estado, vista la situació en què es troba la Direcció General de Ports de la 

Generalitat, vista la situació en què es troba l’edifici, no podem posar-hi més 

solucions. Fins i tot, s’hi van arribar a posar tanques que ens les van prendre. No 

podem permetre que això continuï més temps. Per tant, trobem una via de sortida 

d’acord amb les tres administracions, on la Generalitat no reclami que se li torni 

aquest edifici en perfecte estat, amb aquesta inversió milionària que falta per fer i 

amb el problema que no s’hi poden fer altres activitats que les que marca Puertos del 

Estado. Però si la Generalitat reclama al Consell Comarcal, el Consell Comarcal 

reclama a l’Ajuntament de Mataró que té un conveni, entrarem en un contenciós legal 

que durarà anys i el front de mar cada vegada estarà més degradat. Crec que 

aquesta és la solució més lògica. Crec que se n’ha parlat prou. Però si per a vostès 

no ha estat suficient, doncs intentarem parlar-ne més.  
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Ara bé, ho fem sense tenir garanties que a partir del 2014 es pugui reconcessionar, 

però tampoc el fet que es mantingui l’edifici dóna cap més garantia. El que sí que hi 

ha és el compromís de la Generalitat de fer-ho avui. No pot ser un compromís escrit, 

com vostès es poden imaginar, de moment, però, sí que hi ha és el compromís de 

treure aquesta concessió. Portem el tema de l’enderroc amb urgència, perquè es 

necessiten uns permisos, unes llicències i quan s’obtinguin hem de córrer perquè 

tenim l’estiu aquí mateix.  

Pel que fa a la proposta de resolució de la CUP, podem reclamar-ho a la Direcció 

General de Ports, però ens diran que els tornem l’edifici en condicions d’ús i amb les 

reformes de millora que no estan fetes. El que sí estem negociant, i sembla que se’ns 

accepta, és que el que Mataró avanci en les obres quedi com a càrregues del sector, 

per tant, a qui volgués entrar a la concessió li costaria aquests 265.000 euros més.  

 

 

 

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

Popular, entén que ara mateix hi pot haver un litigi entre diferents administracions 

que pot bloquejar l’enderroc d’aquest edifici. Per tant, ja he predisposat el meu vot 

favorable, però també els he demanat el compromís que, des de l’Ajuntament, es 

reclamarà que la despesa d’aquest enderroc l’assumeixi la Subdirecció de Ports. 

Penso que el fet que ara es pugui estar en litigi no treu la voluntat d’aquest Govern 

de reclamar una cosa que, al nostre entendre, ha d’anar a càrrec del titular de 

l’edifici. Si vostès em diuen que no renunciaran a reclamar que assumeixi les 

despeses la Subdirecció de Ports, nosaltres hi votarem a favor. 

 

 

El senyor Joan Mora expressa que sí que ho faran però de manera que la 

Subdirecció General ho pugui acceptar, és a dir, posant-ho com a càrrega del sector. 

És l’única manera que legalment és possible. Si vostè accepta fer aquesta 

modificació en el punt dos, hi votarem a favor. És a dir, o de la manera que vostè diu 

o com a càrrega del sector, perquè, en definitiva, no siguem els mataronins els qui 

paguem aquest enderroc, encara que avui avancem els diners.  
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La senyora Montserrat Rodríguez manifesta que el tema no està tancat però que la 

lluita serà que no ho acabin pagant els mataronins. El que passa és que les 

situacions de les concessions administratives amb competències de Ports de la 

Generalitat i de Puertos del Estado són complicades, i potser no hi ha una solució 

jurídica absoluta i clara per contestar d’una forma rotunda. Ara, reclamar-ho sí que ho 

farem. 

 
 
El senyor alcalde president, posa a votació el punt núm. 13 de l’ordre del dia: 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  i corresponent al membre 

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

Vots en contra: 10,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
El senyor alcalde president, posa a votació el punt núm. 22 de l’ordre del dia: 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  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: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista.  

Abstencions: Cap.  

 
 

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
 

14 -  RATIFICACIÓ DEL DECRET 2141/2012 DE 26 DE MARÇ, 

QUE APROVA LA SOL•LICITUD DE COFINANÇAMENT AMB 

FONS FEDER DEL PROJECTE “REGENERACIÓ URBANA, 

PATRIMONI I COMERÇ: UN MODEL DE CAPITALITAT PER A LA 

REACTIVACIÓ ECONÒMICA”. 
 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
”L’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions dels ens local susceptibles de cofinançament pel FEDER 
Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, va obrir el període per presentar sol·licituds. 
 
L’Eix 4, contempla el cofinançament de projectes de desenvolupament local i urbà,  i 
que dins de la categoria 4.61 es fa referència concreta a la regeneració urbana i 
operacions de desenvolupament i rehabilitació integral local. 
 
El POEC (Pla d’Orientació per als Equipaments Comercials) i el PIC (Pla d’Impuls 
Comercial) de l’Ajuntament de Mataró recullen actuacions que s’ajusten als criteris 
establerts a les bases reguladores de la convocatòria. 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds per a projectes susceptibles de 
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, finalitza el 31 de març 
de 2012. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Ratificar el decret 2141/2012 de 26 de març, que aprova la sol·licitud de 
cofinançament amb fons FEDER, al què fa referència l’Ordre GRI/8/2012, per al 
projecte “Regeneració urbana, patrimoni i comerç: un model de capitalitat per a 
la reactivació econòmica” per un import total de 600.000.- euros. 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta que el seu grup municipal sempre ha cregut que el comerç local 

de la ciutat s’ha de potenciar. Amb la futura arribada de El Corte Inglés serà un punt 

comercial important que pot desestabilitzar i pot influir de moltes maneres en el 

comerç local. Creiem del tot necessàries intervencions, especialment urbanístiques, 

pel tal que el comerç local es reforci i es potenciï. Votarem a favor de les propostes 

que ara se’ns porten.  

És interessant aquesta connexió entre el carrer Sant Benet i el carrer Sant Josep i 

solucionar urbanísticament un pas que ara mateix està molt tallat. També veiem bé el 

tema del carrer de Cuba. Lamentem que altres projectes que s’havien plantejat, com 

era la Plaça Gran o Can Fullaracs, s’hagin desestimat. És necessari un reequilibri 

comercial cap a llevant, sobretot potenciant aquells elements culturals que tenim a la 

ciutat. Can Fullaracs n’és un exemple, propietat municipal que és especialment el 

nostre representant al Consell del Patrimoni.  

 

 

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

Catalunya, anuncia el seu vot afirmatiu perquè considera que és un tema important 

que requereix el màxim suport possible. Però nosaltres pensem que l’eix important 

amb la vinguda de El Corte Inglés són el carrer Sant Benet i el carrer Sant Josep. 

L’estat que presenta la Plaça de les Tereses ens sembla lamentable.  

Vam trobar a faltar que a la comissió informativa de Promoció Econòmica es parlés 

també d’aquest tema.  

 

 

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

afirmatiu del seu grup municipal. Volem agrair al Govern que ens hagi acceptat 

aquesta proposta, per sentir-nos una mica més còmodes, del canvi de la llamborda 

no a tota la plaça, sinó bàsicament a la continuació del llambordí que hi ha al carrer 

Unió. Aquest és un espai molt utilitzat per gent gran i queda com a zona de vianants 

quan hi ha mercat, per tant, val la pena evitar caigudes. Manifestem la nostra 

incomoditat en aquest punt per no haver estat un projecte prou pactat. La regidora 
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feia esment al POEC, on al Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana també es 

va presentar en el seu moment un pla director dels carrers del centre amb la bona 

intenció que entre tots poguéssim decidir, davant l’arribada de El Corte Inglés, com 

preparar la ciutat per a aquest fet. En l’acord per a l’aprovació dels pressupostos vam 

dir que les inversions les pactaríem. En aquest cas tampoc no ha succeït.  

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

Manteniment i Serveis 
 

15 -  APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE PREVENCIÓ DE 

RESIDUS MUNICIPALS. 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“En data 4 de desembre de 2009 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució MAH/3380/2009, de 26 de novembre, per la qual s’aprovaren 
les bases i es feia pública la convocatòria per a l’any 2010 d’ajuts adreçats als ens 
locals per a projectes de prevenció de residus municipals, tenint entre els seus 
objectius el de promoure la prevenció de la producció dels mateixos. 
 
L’Ajuntament de Mataró va sol.licitar l’esmentat ajut i en data 18 de juny de 2010 la 
Directora de l’Agència de Residus de Catalunya va resoldre atorgar-li una subvenció 
d’import 36.069,34 euros per l’elaboració del Pla Local de Prevenció (PLP en 
endavant) de residus municipals 2010-2020.  

 
Per Decret 1798/2011 de 9 de març es va aprovar el Conveni de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Mataró i l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per la elaboració 
del pla local de prevenció de residus municipals, així com la seva posterior difusió, 
que es finançava amb l’esmentada subvenció. 
 
Els objectius de l’esmentat conveni eren: 
 
1. Elaborar la diagnosi, que permetrà definir l’estratègia a seguir. Aquesta diagnosi 
inclourà el següent: 

-   Anàlisi dels residus generats per sectors i per fluxos, obtenció Bossa Tipus 
Municipal. 
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-  Estudi de les pràctiques actuals i de la predisposició dels diferents agents 
vers la prevenció de residus.  

-  Valoració general i determinació d’oportunitats. 
 
2. Elaborar l’estratègia que desenvoluparà el PLP, a partir de les següents tasques: 
 - Definició objectius i temporalitat. 

- Determinació d’accions possibles. 
 - Determinació dels potencials de prevenció. 
 - Definició i concreció de les diferents accions.  
 - Definició de la metodologia de seguiment del Pla. 
 
3. Redactar  i elaborar la següent documentació final: 

- Pla Local de Prevenció, en format paper i en format digital. 
 
Mitjançant la Comissió de Seguiment, formada per representants de l’Ajuntament i de 
l’Agència, s’ha efectuat el desenvolupament i seguiment dels objectius fixats en el 
conveni de les actuacions relacionades directa o indirectament amb el mateix. 

 
En data 16 de febrer de 2012 l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona ha lliurat el 
document final del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals. 
 
Vistos els informes favorables a l’aprovació de l’esmentat Pla del tècnic de residus i 
neteja viària i de l’assessora jurídica de Manteniment i Serveis. 
 
Atès el previst a l’article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i a l’article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte de 
les competències pròpies del municipi en matèries de residus. 
 
 
La Regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública, proposa al PLE  
MUNICIPAL, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals d’acord amb el 
document que s’acompanya i que a tots els efectes forma part del present acord. 
 
SEGON. El desenvolupament de les actuacions que s’estableixen al Pla es farà 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària existent en cada moment i la fiscalització 
prèvia de cada actuació de forma individual pel Servei de Gestió Econòmica i el 
Servei d’Intervenció de l’Ajuntament. 
 
TERCER. Notificar els presents acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, 
Intervenció, Compres i Contractacions, Comunicació, Urbanisme, Medi Ambient i 
Habitatge i Participació Ciutadana i als Instituts Municipals de Promoció Econòmica, 
d’Educació, Esports i Acció Cultural de l’Ajuntament de Mataró.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia el vot favorable del seu grup municipal. A la proposta hi ha moltes 

iniciatives, moltes d’elles molt interessants, però no deixa de ser una declaració 

d’intencions perquè ni hi ha assignada un partida pressupostària. Tampoc està clar 

amb quins recursos humans es podran tirar endavant moltes accions. Cal que 

aquestes iniciatives vinguin acompanyades de partides econòmiques, si no és aquest 

2012, l’any següent.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta el vot seu favorable, tenint en compte 

que és una declaració d’intencions. Donarem un vot de confiança perquè es pugui 

desenvolupar quan sigui possible, en la mesura que sigui possible.  

 
 
 

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

favor del seu grup municipal. No obstant això, al segon punt de l’ordre del dia, on 

consta que no hi ha partida pressupostària, crec que s’hauria d’haver fet un esforç per 

periodificar, atenent la nostra realitat. Els tècnics, tan municipals com de l’Agència 

d’Ecologia Urbana de Barcelona, han fet una tasca fantàstica. Està molt ben treballat i 

desenvolupat. Lamentem que no hi hagi hagut una major difusió per tal de buscar un 

major consens entre la ciutadania.  

El tema de la recollida de residus és molt complex i les administracions demanem un 

esforç molt gran als ciutadans. La majoria dels ciutadans vivim en cuines de menys 

de 10 metres quadrats i amb cinc cubells. A causa d’aquest esforç que demanem és 

necessària la complicitat del ciutadà, sinó això no funcionarà. És necessària, a més a 

més, la pedagogia constant. Crec que s’han limitat molt posant un bàner al web per a 

un concurs d’escoles en el qual han participat 3 escoles de Mataró i en què hi va 

haver tot just mitja dotzena de propostes en aquest pla de prevenció de residus.  

Ara tenim un pla molt ben desenvolupat a nivell tècnic, però que no està ben vist per 

la ciutadania perquè ni tan sols el coneixen. Haurem de fer un esforç més gran per 

intentar convèncer la ciutadania que continuïn fent aquest esforç que han estat fent 

durant anys i que ha col·locat Mataró en els llocs privilegiats pel que fa a la recollida 

selectiva i, molt concretament, pel que fa a la qualitat de la matèria orgànica recollida.  
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Aquesta és una de les més importants polítiques mediambientals, per tant s’ha de 

treballar molt a fons i conjuntament amb la ciutadania. Aquesta és la clau de l’èxit.  

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

Via Pública 
 
 

16 - REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER 

CONTAMINACIÓ D’AIGÜES MARINES DE MATARÓ. 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“El Pla Bàsic d’Emergències Municipals de Mataró, va ser aprovat el dia 18/07/1996 i 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 03/10/1996. El Ple 
de l’Ajuntament del dia 10 de maig de 2001 aprovà la revisió del Pla, que va ser 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 12/07/2001. Es va 
homologar la revisió l’any 2007 i finalment l’any 2011 va ser homologat novament la 
revisió d’aquest Pla Bàsic d’Emergències Municipals de Mataró.  
 
D’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, aquest 
Pla Bàsic d’Emergències Municipal, s’articula com a peça clau en l’estructuració de 
tot el sistema de planificació en matèria de protecció civil. En concret l’art. 16 de la 
Llei 4/1997 estableix que el Pla de protecció civil de Catalunya ha d’integrar el 
diversos plans territorials i especials, i ha de contenir la previsió d’emergències a què 
es pot veure sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats 
públiques, el catàleg de recursos humans i materials disponibles i els protocols 
d’actuació per a afrontar-les, a més de les directrius bàsiques per a restablir els 
serveis i recuperar la normalitat. 
 
D’acord amb les disposicions recollides a l’esmentada Llei 4/1997, de Protecció civil 
de Catalunya i amb el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura 
del contingut per a l’elaboració i l’homologació del plans de protecció civil de 
Catalunya, l’Ajuntament de Mataró anirà disposant, actualitzant i revisant tots els 
Plans d’Actuació obligatoris i recomanats, així com procedirà a l’elaboració dels plans 
específics necessaris en funció dels riscos que existeixin al municipi.  
 
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a Contaminació d’Aigües Marines de Mataró va 
ser homologat l’any 2007. 
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D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, el Decret 
210/1999, de 27 de juliol, i el Pla Especial d’Emergències per contaminació d’aigües 
marines (CAMCAT), en relació a l’establiment dels mecanismes de revisió i 
manteniment dels plans d’actuació municipal en aquesta matèria, es fa necessari 
revisar el PAM de Contaminació d’Aigües marines de Mataró amb la finalitat de donar 
degut compliment a la normativa vigent i assolir els objectius que en ella s’hi 
contenen.  
 
Els plans d’actuació municipal s’han d’aprovar i homologar pel mateix procediment 
que els plans bàsics d’emergència municipal. Cal revisar-lo cada 4 anys a fi 
d’adaptar-lo als canvis de circumstàncies i mantenir-ne, així, la seva capacitat 
operativa, segons el Decret 161/1995, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil de 
Catalunya (PROCICAT), i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil 
de Catalunya. 
 
Vist l’informe favorable emès pel servei de Protecció Civil, de data 16 de març de 
2012. 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 3 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual 
s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de 
protecció civil de Catalunya, en quant les actualitzacions i adaptacions d’aquests 
plans s’han d’aprovar per les corporacions municipals amb el mateix procediment de 
l’aprovació inicial. 
  
D’acord amb el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 2406, pàg. 6158, de 5.6.1997 i 
DOGC 2401 de 29.05.1997) en relació a la capacitat general d’actuació i de 
planificació que aquesta Llei atribueix als municipis, i en quant a la facultat d’exercir 
les funcions que tal norma els atribueix així com qualsevol altra que, sense 
contravenir – la, resulti necessària en l’àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de 
les persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, 
de catàstrofes o de calamitats públiques 
 
D’acord amb el que estableix l’art. 47. de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya, respecte a la competència del Ple de la Corporació per a 
l’aprovació dels plans d’actuació municipal en matèria de protecció civil, i segons 
estableix el seu art. 46 en quant a l’homologació dels plans de protecció civil d’àmbit 
municipal i supramunicipal per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Per aquestes raons, 
 
La Regidora de Via Pública, obres, Serveis i Manteniment, en exercici de les funcions 
delegades per Decret d’Alcaldia de 14 de juny de 2011, PROPOSA AL PLE l’adopció 
del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Contaminació 

d’Aigües Marines de l’Ajuntament de Mataró. 
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SEGON.- Ordenar els tràmits oportuns per a la corresponent homologació de la 
revisió del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Contaminació d’Aigües 
Marines de l’Ajuntament de Mataró per part de la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya.” 

 
 

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

Popular, manifesta que, tot i ser un document tècnic que no han analitzat 

profundament, el seu vot serà afirmatiu, com a vot de confiança. Però m’agradaria 

saber què s’està fent per prevenir que aquesta situació límit no acabi arribant.  

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27).  

 
 
 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 

Institut Municipal d’Educació 
 
 

17 - NOMENAMENT DEL NOU VOCAL DEL CONSELL PLENARI 

DE L’IME EN REPRESENTACIÓ DE LA CENTRAL SINDICAL 

MAJORITÀRIA. 

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

proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 

1. L’Institut Municipal d’Educació de Mataró és un organisme autònom constituït 
per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en 
matèria d’educació. 

 
2. L’article 3 dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació (IME) enumera com 

a òrgans de govern, d’administració i de gestió de l’IME el Consell Plenari, la 
Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció. 

 
3. L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix que el Consell Plenari assumeix el 

govern i la gestió superior de l’IME, i és nomenat pel Ple de l’Ajuntament de 
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Mataró. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per 
una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot. 

 
4. L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix, d’entre els vocals que formen part 

del Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament: 
 

Un vocal a proposta de la central sindical majoritària. 
 

5. L’article 5è dels Estatuts de l’IME estableix que el Ple de l’Ajuntament podrà 
acceptar la renúncia i/o substitució de qualsevol dels vocals del Consell per 
dimissió de la persona interessada, quan l’organisme que els va elegir hagi 
proposat un nou nomenament o quan deixin de representar l’òrgan pel qual 
varen ser elegits. 

 
6. El 22 de març de 2012, el senyor Jaume Roig i Vidal ha renunciat al càrrec de 

representant de la central sindical majoritària al Consell Plenari de l’IME 
(registre d’entrada de l’IME núm. 658). En la mateixa data, el secretari general 
de la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental – Maresme ha presentat a l’IME 
(registre d’entrada núm. 659), un escrit comunicant que el nou representant és 
el Sr. Joan Lleonart Miró. 

 
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
1. Acceptar la renúncia del Sr. Jaume Roig i Vidal com a vocal en el Consell Plenari 

de l’IME, en representació de la central sindical majoritària. 
 
2. Designar el Sr. Joan Lleonart Miró com a vocal del Consell Plenari de l’IME en 

representació de la central sindical majoritària.  
 
3. Agrair els serveis prestats al Sr. Jaume Roig i Vidal com a membre del Consell 

Plenari de l’IME. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27).  

 
 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Carlos Fontbona, regidor del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya. 
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Institut Municipal d’Esports 
 

18 -  CANVI EN EL REPRESENTANT DE PLATAFORMA PER 

CATALUNYA EN EL CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT 

D’ESPORTS 

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

proposta següent: 

 
“Vista la comunicació del grup municipal de plataforma per Catalunya notificant el 
canvi de representant al Consell Rector de l’Institut d’Esports. Vist l’informe del 
Director de l’Institut sobre el procés que es va seguir per nomenar els membres del 
Consell Rector i tenint en compte el que disposa l’article 10è dels Estatuts de 
l’esmentat organisme, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
1. Acceptar el canvi de representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 
que en un principi havia recaigut en el Sr. Dennis Rodríguez Fernández, al Consell 
Rector de l’Institut d’Esports. 
 
2. Nomenar com a nou representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya 
al Consell Rector de l’Institut d’Esports al Sr. Carles Fontbona Gil. 
 
3. Notificar els presents acords a les persones interessades.” 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26).  

 
 

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Carlos Fontbona, regidor del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya. 

 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 
19  - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PPC 

PER TAL QUE DES DEL GOVERN DE MATARÓ ES VETLLI PER 
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LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES I ES PERSEGUEIXIN 

CONDUCTES I FETS QUE SUPOSEN UN MENYSTENIMENT DE 

LES PERSONES PEL SOL FET DE SER DONES. 

 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la Moció següent: 

 
“Atès que al passat Ple de Març ,amb motiu de la Declaració de celebració del Dia 
Internacional de la Dona Treballadora, tots els Grups Municipals varem manifestar el 
nostra convenciment de treballar en pro de la igualtat real entre homes i dones. 
 
Atès que al mateix Ple es va constatar que aquesta igualtat no sempre es real en  
molts àmbits de la vida quotidiana, professional i familiar. 
 
Atès que en diverses ocasions el Ple s’ha manifestat en el sentit de lluitar contra la 
xacra social que suposa la violència vers les dones. 
 
Atès que a la mateixa Declaració Institucional aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
Mataró del passat Març es feia referència a la situació que viuen i pateixen algunes  
dones immigrades i també de la necessitat de dur a terme polítiques de suport al 
col·lectiu de dones nouvingudes per tal de que  assoleixin el grau d’igualtat, drets i 
reconeixement que com a persones es mereixen. 
 
Atès que, malauradament, es donen comportaments i actuacions que a la nostra 
societat són del tot inadmissibles, a la vegada que  reprovables , i aquestes 
actuacions no poden ser admeses ni com a usos, ni com a costums, ja que  en 
alguns casos aquestes conductes poden esser tipificades com a delictes per les 
nostres lleis penals (com puguin ser la poligàmia, la mutilació genital femenina ( com 
la practica de l’ablació de clítoris), o l’obligació de contraure matrimoni mitjançant un 
acord de les famílies. 
 
Atès que en els últims dies han estat notícia fets del tot reprovables i que fan 
referència precisament al que estem relatant a la part expositiva d’aquesta Moció.  

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’aprovació dels següents ACORDS: 

1.-Els Grups Municipals que formem el Ple de l’Ajuntament de Mataró ens 
manifestem un cop més a favor de la veritable igualtat entre homes i dones. 

2.-Els Grups Municipals de l’Ajuntament de Mataró ens comprometem a reforçar les 
polítiques educatives, socials, cíviques i policials per tal de que a la nostra ciutat no 
es puguin produir pràctiques que suposin un menyscabament dels drets de les dones. 

3.-Els Grups Municipals de l’Ajuntament de Mataró instem al Ple d’aquesta corporació 
per que es constitueixi en els casos que s’acordin en aquest òrgan; personar-nos com 
a Acusació Particular, en les causes Penals, per fets como els citats i que es 
produeixi a la nostra ciutat o afecti a ciutadanes de Mataró.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, està d’acord que actualment es produeix aquesta desigualtat entre homes i 

dones. Hauria de ser tasca de les institucions, dels partits, de les associacions i del 

dia a dia de totes les famílies trencar amb aquesta dinàmica. A la proposta es parla 

d’estar a favor de la veritable igualtat entre homes i dones. El problema és que és una 

moció una mica ambigua, on no s’acaba de veure massa clar cap on es vol anar. La 

desigualtat entre homes i dones ha existit en tots els àmbits. En general les religions 

també han discriminat les dones. No cal anar a buscar altres religions, com pot ser la 

musulmana, sinó que la religió catòlica també ho fa. Tenim l’exemple de la separació 

a l’hora de tenir monestirs i convents, la incapacitat de les dones per celebrar missa, 

etc. Aquí es parla d’un seguit d’exemples amb els quals es va cap a un sector molt 

concret i no es vol abordar de forma àmplia i profunda, anant a l’arrel de l’actual 

problema de desigualtat que està implantat a través d’una societat patriarcal. També 

es parla de contraure matrimoni mitjançant un acord de les famílies. Suposo que 

estan parlant d’aquesta pràctica tan estesa entre les cases reials europees.  

Estem parlant dels interessos de les dones o estem parlant del que jo a partir d’ara 

començo a definir com una “moció trampa”? Una moció trampa en què, sota un 

pretext just, s’està criminalitzant la immigració. A partir d’ara aquestes mocions 

trampa no les votarem a favor, malgrat ser un discurs que compartim, com és el de la 

igualtat entre homes i dones. No la votarem a favor perquè aquesta moció no busca 

la igualtat entre home i dona, ni hi ha un replantejament de la nostra societat 

patriarcal.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que fa més d’un mes ja es van debatre, 

reivindicar i exigir els canvis necessaris per avançar en l’equitat de gènere. Els 

recordo que es van presentar dues mocions, una de tots els grups municipals i l’altra 

presentada pel nostre grup i el grup Socialista. Tots coincidíem en la necessitat 

d’avançar cap a l’equitat de gènere perquè, malgrat el camí que s’havia recorregut 

fins ara, encara quedava molt camí per recórrer. Denunciàvem també la violència 
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masclista i ens comprometíem a combatre-la coordinant totes les accions 

institucionals, legals i socials adreçades a la seva eradicació, coincidint en la 

sensibilització i prevenció des de la infantesa i l’atenció a les dones que la pateixen. 

En els acords de la proposta institucional ens refermàvem clarament en el nostre 

compromís de treballar per la igualtat real d’homes i dones, d’incorporar la 

perspectiva de gènere, des d’un punt de vista transversal a les polítiques  municipals, 

així com impulsar plans d’igualtat en l’esfera laboral dins les polítiques municipals 

d’ocupació i formació ocupacional. 

La proposta que nosaltres presentàvem, juntament amb el partit Socialista, anava una 

mica més enllà i exigia, entre altre coses, al Govern central i a la Generalitat que no 

retallessin drets laborals de les treballadores o que es recuperés el programa de 

seguretat contra la violència masclista del Departament d’Interior de la Generalitat, 

com a instrument de lluita contra aquesta xacra. També demanàvem a la Generalitat 

que recuperés la Direcció General d’Oportunitats en el Treball, per tal de continuar 

impulsant aquestes polítiques d’economia social. No parlàvem, en cap cas, de 

violència de gènere assenyalant un col·lectiu determinat ni parlant de casos concrets, 

com sí fa la proposta del PP, sinó que parlàvem de violència de gènere que afecta 

per igual dones d’arreu del món de totes les classes socials. Fer èmfasi en aquests 

col·lectius de dones immigrades és fer un pas enrere sobre aquelles propostes. Per 

tant, ni veiem la necessitat de repetir-nos en acordar allò que ja vam acordar, ni en 

acceptar que de manera clara es facin veure només determinades conductes 

comeses per determinats col·lectius, amb la clara intenció de mostrar-los com a 

portadors d’execrables conductes, com si la violència de gènere fos més violenta o 

cruel en funció del lloc d’origen. Per tot això, aquest grup no donarà suport a aquesta 

proposta.  

 

 
 

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

anuncia el seu vot favorable a aquesta proposta de resolució. Nosaltres trobem 

inadmissible que existeixin costums o cultures que considerin la dona com una 

propietat.  

Quan jo tenia 11 anys, mentre estava a l’aeroport de Dubai amb els meus pares, 

se’ns va apropar un home vestit de blanc i, després d’establir una conversa amb el 
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meu pare, aquest li va oferir canviar-me per camells. El meu pare no donava crèdit a 

aquesta proposta que estava rebent. Aquell home li va oferir un dels seus tres millors 

camells, dient-li que eren camells de curses i que no sabia amb qui estava parlant. En 

rebre la negativa, es va posar furiós dient que el meu pare no era una persona gens 

seriosa i, fins i tot, ens va insultar. Si aquest home va tenir l’atreviment de fer-li una 

proposició així a una persona europea, què no faran entre ells. És el nostre deure 

impedir que pràctiques com aquesta arribin a produir-se al nostre país. Nosaltres 

optem, però, per solucions més senzilles i econòmiques com són, per exemple, 

l’abolició de la Llei d’Agrupament Familiar i les deportacions dels immigrants 

delinqüents o aturats de llarga durada, amb ponderació cap a aquells que ens volen 

imposar costums i cultures incompatibles en països democràtics.  

 

 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot 

a favor pel caràcter positiu d’aquesta moció.  

 

 

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

i Consum, manifesta el seu vot afirmatiu a la proposta, perquè entenen que la lluita 

per la igualtat s’ha d’atendre des de tots els àmbits. En aquest sentit, es treballa des 

de la regidoria, en concret des de l’àmbit de polítiques d’igualtat i del suport a les 

dones i, en especial, d’aquelles dones immigrades, a fi i efecte d’assolir el grau 

d’igualtat i de drets que es rubriquen en el nostre ordenament jurídic. Existeixen, sota 

el nom de tradicions o costums, pràctiques del tot intolerables que atempten contra la 

dignitat física i psíquica de les dones. Unes dones que, en l’esfera privada, en silenci i 

per por o vergonya, pateixen la patriarcalitat i la submissió més absoluta, essent 

privades del seu dret a decidir o del seu dret a ser dones en tots els aspectes.  

És per això que donem suport a la moció i fem una crida perquè les dones que 

pateixen qualsevol tipus de violència o qualsevol privació d’autonomia, la rebutgin i 

protegeixin d’aquesta violència les menors que tenen al seu càrrec, doncs la mutilació 

genital o l’obligació de contraure matrimoni són fórmules del tot intolerables a la 

nostra societat. És per això que s’han de prendre les mesures pertinents en el cas 

que a la nostra ciutat es produeixin fets com aquests.  
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El senyor Marco A. Fernández dóna les gràcies als grups que voten a favor 

d’aquesta moció. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

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

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 

 

20  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DEL PPC, PSC I CIU PER TAL QUE ES 

TRAMITI EL RECONEIXEMENT DE LA SETMANA SANTA 

MATARONINA COM A PATRIMONI DE LA CIUTAT. 

 

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 
“Atès que durant aquest any 2012 es celebra el XXVè Aniversari de les Germandats 
de Nostre Pare Jesús Captiu i de la Mare de Deu dels Dolors, de la  Hermandad 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza, i de la Virgen de 
la Soledad, o que d’altres com la Confraria de la Verònica enguany compleix 60 anys 
des de la seva fundació. 
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Atès que la Comissió de la Setmana Santa de Mataró i les entitats que la conformen: 
 

- ARMATS DE MATARÓ 
- CONFRARIA ORACIÓ DEL SENYOR A L’HORT 
- GERMANDAT DE JESUS CAPTIU I NOSTRA SENYORA DELS 

DOLORS 
- CONFRARIA CORONACIÓ D’ESPINES I SANT CRIST DE LA BONA 

MORT 
- CONFRARIA LA VERONICA 
- HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
- CONFRARIA SANT CRIST DE L’AGONIA 
- CONFRARIA SANT SEPULCRE 
- HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 

 
Realitzen durant tot l’any una intensa activitat social que implica a un considerable i 
important nombre de mataronins i mataronines. 
 
Atès que els mataronins i les mataronines s’han fet seus els esdeveniments que 
durant la Setmana Santa organitzen, tant conjuntament, com de forma 
individualitzada, les diferents Germandats i els Armats, els quals constitueixen actes 
que apleguen milers    de mataronins i mataronines. 
 
Atès que els actes organitzats per la Comissió de Setmana Santa, les Confraries, 
Germandats i els Armats, són cada vegada més seguits per persones provinents de 
fora de  la nostra ciutat i per tant que poden esdevenir un element important de 
promoció de ciutat. 
 
Atesa la implicació dels Armats i de les diferents Confraries en actes que realitzen 
altres entitats de la ciutat. 
 
Atès l’esforç de visualització i la implicació de les esmentades entitats amb la Ciutat 
de Mataró. Valorant molt positivament l’aportació que totes aquestes entitats han 
realitzat a la cultura de la ciutat al llarg de molts anys, atès que algunes, acumulen 
més de tres-cents anys d’història i el treball de recuperació d’àntics misteris que es 
porta a terme. 
 
Els sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament de Mataró  l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
 
El Govern Municipal començarà la recopilació d’informació i la tramitació de 
l’expedient oportú per tal que, la Setmana Santa de Mataró o, si fos el cas, les seves 
expressions més significatives, puguin rebre el reconeixement de “Patrimoni Cultural 
de la Ciutat”, entenent-lo com una forma de difusió, de suport i de promoció de 
determinats fets culturals rellevants per a la ciutat. “ 
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Jordi Merino, en 

representació de la Comissió de Setmana Santa de Mataró, qui expressa que la 

comissió ja ha defensat que la participació d’aquest grup d’antics legionaris ni 

constava en el programa, ni al pla específic, ni en tenia coneixement. A més, hem 

demanat públiques disculpes, per la part que ens toca, per si alguna sensibilitat 

s’havia pogut sentir menyspreada o ofesa. A més, s’ha indicat amb fermesa que sota 

el paraigües de l’esmentada comissió això no es tornarà a produir a la nostra ciutat.  

 

 

 

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

Popular, expressa que aquest és un tema delicat que desperta passions a l’hora de 

parlar-ne. Nosaltres en cap moment qüestionem la tasca cultural de la Setmana 

Santa. La CUP estarà sempre a favor de tot el que signifiqui integració a la ciutat, 

sobretot amb  persones i cultures que vénen d’altres llocs. Nosaltres no ens 

oposarem a aquesta proposta, però tampoc ens hi sumarem. Nosaltres sempre hem 

defensat la laïcitat de les nostres institucions. Si bé defensem aferrissadament la 

llibertat religiosa, també pensem que no li toca a una institució pública fer promoció 

d’actes religiosos, sigui quina sigui la seva procedència. És veritat que existeix una 

llarga experiència d’un binomi entre església i poder, que ha estat una mala 

experiència, tant per als ciutadans, com per a la mateixa espiritualitat. Des de la 

neutralitat, la CUP apostem pel respecte a totes les sensibilitats, religioses i no 

religioses, de la nostra ciutat. La nostra abstenció no és un atac a aquest legítim acte 

religiós que transcorre pels nostres carrers, sinó que és una defensa de la laïcitat de 

la nostra institució.  

Em sobta que un dels partits que ha portat aquesta proposta, el passat ple va portar 

una moció per aturar la nova obertura de nous centres de culte.  

En segon lloc, creiem que els actes de la Setmana Santa ja compten amb un 

reconeixement institucional, com és el reconeixement dels Armats com a patrimoni de 

la ciutat.  

En tercer lloc, manifestar, arran del que ha succeït el passat dissabte, que s’ha 

demostrat un cert descontrol que no beneficia la ciutat, com és el cas de la desfilada 

de 52 exlegionaris, fent ostentació d’un militarisme i un espanyolisme ofensiu per a 

molts ciutadans.  
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A la proposta de resolució s’hi diu una cosa que no s’adiu a la realitat: “Els ciutadans 

han fet seus els esdeveniments que durant la Setmana Santa organitzen  les 

diferents germandats”. Voldria puntualitzar que no són tots els ciutadans. Aquesta és 

la realitat de la nostra ciutat. Hi ha gent que està a favor d’unes religions, gent que 

està a favor d’unes altres, gent atea, etc. Una institució pública, com l’Ajuntament de 

Mataró, ha de mantenir aquesta laïcitat per respecte a la diversitat d’opinions i per 

tenir una posició neutral.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, avança que el seu grup municipal no votarà en 

contra d’aquest punt.  

El laïcisme és ensenya del nostre grup municipal. Els laïcistes busquem garantir la 

llibertat de consciència, independentment de les idees religioses, per tant, no volem 

cap imposició de normes o valors morals de cap religió. Recordo també que la 

Constitució es declara aconfessional i que, per tant, aquest paper de neutralitat hauria 

de ser també per a institucions com la nostra.  

No obstant això, tenim una manifestació important a la nostra ciutat que hem de 

reconèixer com a tal. Hem de reconèixer aquesta participació popular majoritària que 

té elements que van més enllà de la fe catòlica. Per tant, aquest tipus de 

manifestacions són quelcom més que una manifestació de fe per a moltes persones. 

El que no voldríem seria potenciar una cultura religiosa per damunt de l’altra. 

Declarar-ho patrimoni de la ciutat vol dir que és de caràcter col·lectiu i ens sembla 

que no representa, segurament, tota la ciutat. Nosaltres ens hi abstindrem, tot i que 

volem reconèixer tant la trajectòria de les persones que conformen  les diferents 

confraries, com l’esforç que fan.  

Respecte a la desfilada dels legionaris, estic convençut que aquest fet no tornarà a 

succeir.  

Jo demanaria a l’Ajuntament que defineixi que és patrimoni cultural de la ciutat per 

saber quin és el procediment necessari per assolir aquesta patrimonialitat. Això 

hauria de tenir una solvència tècnica i jurídica, a banda que seria necessari conèixer 

les concrecions de les obligacions que representa reconèixer aquest o altre 

esdeveniment com a patrimoni cultural de la ciutat. Això necessitaria un debat serè, 
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amb temps, per definir les coses i buscar la solvència tècnica i jurídica que 

necessitem.  

 
 
 

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

manifesta el seu vot favorable a aquesta proposta, perquè les diferents germandats i 

els Armats puguin rebre aquest reconeixement.  

Hem de tenir una major consideració i respecte cap a les noves germandats i 

col·lectius que decideixen acompanyar-nos i compartir aquesta solemne celebració. 

M’estic referint a la presència d’uns quants veterans de la legió que va sorprendre i 

sincerament va entusiasmar molts dels assistents, però que malauradament ha 

generat polèmica i oposició per part d’algunes formacions polítiques i, fins i tot, del 

mateix Govern. És un posicionament que jo considero injust. Cal recordar que els 

Armats que, a dia d’avui representen un gran atractiu al nostre municipi, en el seu 

moment també van tenir el rebuig eclesiàstic i van haver de traslladar-se a desfilar a 

Sant Andreu de Llavaneres. Durant aquests dies nosaltres hem pogut contrastar 

entre molts ciutadans i ciutadanes de Mataró que la sorpresa i la novetat per l’aparició 

del veterans de la legió ha despertat més entusiasme, il·lusió i bona acollida del que 

alguns ens volen fer creure.  

 

 

 

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

seu grup municipal ha subscrit aquesta proposta de resolució ben conscients del que 

feien. Nosaltres hem cregut sempre en un model molt concret de Setmana Santa de 

Mataró, un model que s’ha anat conformant al llarg d’aquests 26 anys. Una Setmana 

Santa molt participada per la gent que forma part de les confraries, de les 

germandats i dels Armats, però també per la gent que, per diverses motivacions, 

participa en les processons com a espectadors. És un model participat, però també 

molt respectuós amb tothom, que mai ha pretès imposar-se per damunt de res ni de 

ningú, que ha entès les diferents sensibilitats que hi havia a la ciutat i ha procurat ser 

respectuós. Un model d’integració que ha ajudat que moltes persones formin part 

activa de la vida social de la ciutat. Això és molt i molt important. 
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Nosaltres no ens deixarem emportar per anècdotes desgraciades. Al final, aquesta 

Setmana Santa l’hem de recordar per una anècdota desgraciada, inoportuna, que 

hem de procurar que no torni a passar? No va desfilar l’exèrcit espanyol, van desfilar 

uns senyors disfressats de legionaris. Nosaltres no volem una Setmana Santa ni 

unes processons amb armes. No volem una Setmana Santa amb banderes ni amb 

himnes de cap tipus. Fins i tot, no voldríem una Setmana Santa amb polítics, més 

enllà del que faci cadascú amb la seva vida privada.  

A la Setmana Santa hom s’hi pot apropar per una raó de fe, però també per raons 

culturals, hereus d’una llarguíssima tradició de més de 300 anys. Crec que són 

motius més que suficients perquè el conjunt de la Setmana Santa formi part del 

patrimoni cultural de la ciutat.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, agraeix al Sr. Fernández, com a regidor 

delegat de Cultura, la seva labor de cara a aconseguir el màxim consens sobre 

aquest tema i aconseguir que no es produeixi cap vot negatiu. Agraeixo la manera 

que entre tots s’ha portat aquesta anècdota que hem tingut. S’ha portat d’una manera 

prou discreta, no així a nivell dels mitjans de comunicació, que faran que aquest any 

es recordi més per aquesta anècdota que no pas pel sentit de la festa.  

Aquesta manifestació cultural i de fe de la ciutat és cada vegada més profunda, més 

sentida, per més gent i per més mataronins. I no cal que sigui per tots els mataronins. 

És cert que no tenim uns criteris per definir què és patrimoni cultural i què no ho és, 

però també es va decidir al seu dia que Els Pastorets ho serien o que la desfilada 

dels Armats també ho seria. Per què no iniciar el camí per veure quines 

manifestacions d’aquesta Setmana Santa mereixen també aquest qualificatiu?  

Per Setmana Santa Mataró té una dinàmica cultural fortíssima que potser és la 

segona manifestació cultural de la Setmana Santa a Catalunya. I estic convençut que 

acabarà sent la primera, perquè veient de la manera que es treballa, amb la voluntat 

que es treballa i amb les ganes que es treballa és un projecte importantíssim que ha 

ajudat a reprendre una cultura diferent a la catalana. Això també és un exemple 

d’integració i convivència. És una forma de crear cohesió social. Evidentment aquí no 

es força ningú i fa molt temps que l’administració pública i aquest consistori va 

decidir, perquè és constitucional, el fet que no hi hagi una representació política en 
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aquestes manifestacions, sinó a títol personal, igual que en altres àmbits de la ciutat. I 

també s’ha de respectar que fins i tot ens puguin passar anècdotes, sense que 

aquestes anècdotes hagin de desqualificar ningú.  

Ara parlem del que és important. Ara iniciem aquest procés, posem-hi tota la il·lusió 

que hi posen les persones que fan la Setmana Santa, i d’aquí endavant tindrem una 

millor Setmana Santa. Una millor Setmana Santa vol dir que durant una setmana en 

què la ciutat de Mataró potser estaria més apagada i exportaria gent, la tindrem plena 

de gent que ve, la qual cosa també ens convé.  

 

 

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: Cap.  

Abstencions:  3,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

21  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP PERQUÈ ELS REGIDORS DE 

L’AJUNTAMENT DEDIQUIN UN DIA DE SOU EN SOLIDARITAT 

AMB LA VAGA GENERAL.   

 

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

Popular, presenta la proposta següent : 
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“Dijous 29 de març de 2012 moltes treballadores i treballadors hauran secundat la 
vaga general contra la reforma laboral imposada pel govern espanyol. Totes aquestes 
treballadores i treballadors veuran descomptat de les seves nòmines el dia de sou 
corresponent a la jornada de vaga general. 
 
Considerem positiu que la classe política, en part responsable de la situació que ha 
provocat la convocatòria de vaga general, doni exemple i se solidaritzi amb les 
persones que s’han mobilitzat el 29-M. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal de la CUP proposa que el Ple de 
l’Ajuntament de Mataró prengui el següent acord: 
 

Que els regidors i regidores de la ciutat, que personalment es vulguin solidaritzar 
amb la vaga general, puguin renunciar a un dia de sou corresponent al 29 de 
març de 2012 i el dediquin a Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.” 

 
 

 

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

expressa que PxC no s’identifica com a part responsable de la situació que ha 

provocat la convocatòria de la vaga general. Nosaltres considerem que la veritable 

reforma laboral ja es va iniciar fa uns anys amb la famosa Llei d’Estrangeria i el 

“papeles para todos” proposat pel PP i consolidat després pel PSOE. Ningú va sortir 

al carrer ni es va mobilitzar per defensar els nostres treballadors de la competència 

deslleial de la immigració i la mà d’obra barata que s’estava important. Només PxC ve 

denunciant des de fa anys uns fets que, més que una reforma laboral, considerem un 

genocidi laboral contra la classe obrera catalana i espanyola.  

Ara els mostro un gràfic de l’evolució de la taxa d’atur, amb informació extreta de 

dades oficials. Mentre a Catalunya i Espanya ens hem situat en una mitjana d’atur de 

més del 22% a finals del 2011, al Marroc se situen per sota del 9%. Això em sembla 

molt trist.  

Si des de la CUP ofereixen un dia del seu salari, sense haver estat part responsable 

d’aquesta situació, proporcionalment els regidors de les formacions polítiques que sí 

que han estat part responsable haurien de renunciar al seu salari d’un any o no 

cobrar més.  

Nosaltres votarem favorablement a aquesta proposta de resolució per solidaritat, no 

cap a les persones que han mobilitzat aquesta vaga, ja que nosaltres ho considerem 

un instrument polític propiciat pels còmplices que van introduir una reforma laboral 
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encoberta mitjançant la immigració, sinó per solidaritat amb tots aquells que no han 

pogut fer vaga simplement perquè no tenen feina.  

 

 

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

Catalunya anuncia el vot contrari del seu grup municipal.  

Hi votarem en contra, primer perquè jo no vaig fer vaga i entenc que aquell sou em 

correspon. I el que jo faci amb els meus diners o les aportacions que jo faci a 

activitats solidàries no me les marcarà un grup de l’oposició.  

Els regidors que no tenim dedicació exclusiva o no tenim un sou com vostès, què 

hem de fer? Renunciar a una part proporcional del dissabte i del diumenge, o només 

del dia de la vaga? O només la tarda? Perquè jo vaig venir a la tarda, però al matí 

vaig ser a la feina.  

 

 

 

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

seu grup municipal no donarà suport a aquesta proposta. Nosaltres entenem que, 

com a electes, no podem fer vaga. No podem transitòriament no exercir les 

obligacions que aquesta condició d’electes ens suposa. Nosaltres sí que vam donar 

suport a la vaga i, a nivell personal, ja hem fet l’aportació de la part proporcional del 

nostre sou a entitats socials de la ciutat. Per tant, no donarem suport a aquesta 

proposta.  

 

 

 

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

Política Lingüística i Cultura, fa menció a la modificació que el Sr. Safont-Tria ha fet 

de la proposta inicial. Havíem tingut ocasió de comentar ell i jo que aquella era més 

complicada perquè deia: “Que els regidors i regidores de la ciutat renunciïn a un dia 

de sou”. Això era molt complicat perquè la vaga és un dret però no una obligació. Per 

tant, que tots haguessin de renunciar era una imposició, i això li vam fer notar. 

També hi havia el problema dels regidors que no tenen un sou, sinó que reben una 
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compensació per assistència i han assistit a totes les reunions celebrades. Per tant, a 

què han de renunciar? 

També hem fet veure al Sr. Safont-Tria que, pel que fa als treballadors, el conveni té  

l’article 48, que parla del dret de vaga i diu que els diners dels treballadors que fan 

vaga es destinen al Fons Català de Cooperació, tot i que hi ha treballadors que 

proposen que es dediquin a Benestar Social.  

El nostre vot serà d’abstenció. Nosaltres no hi estem en desacord, però, com que és 

un tema estrictament individual, no caldria portar-ho a votació del ple.  

 

 

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

Popular, aclareix que el seu grup municipal ha presentat aquesta proposta de 

resolució, perquè fins a dia d’avui no hi ha establert un mecanisme que possibiliti als 

regidors, d’un forma preestablerta, accedir a la possibilitat de cedir un dia de sou. Sí 

és cert que hi ha temes tècnics que no estan resolts. Si aquesta moció s’aprova, 

hauria de desenvolupar els casos concrets, com els regidors que cobren per 

assistència. Entenem que és un dret que tenim el de sumar-nos a la vaga i de 

solidaritzar-nos cedint un dia de sou.  

Al Sr. Calzada, dir-li que crec que no ha entès la nostra proposta, perquè diu 

clarament que això serà només per a aquells regidors que voluntàriament demanin 

que el dia de sou se cedeixi a Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró. Si vostè no 

ha participat de la vaga, evidentment a vostè no se li hauria de retirar un dia de sou. 

Però, com a mínim, per a aquells regidors que sí que ho demanem, en acte de 

solidaritat amb la majoria de treballadors que els serà retirat un dia de sou, que hi 

hagi el mecanisme establert per tal de poder-ho fer.  

Sra. Lora, després de les estadístiques que ens ha ensenyat, només li puc desitjar a 

vostè i als seus amics que no hagin mai d’emigrar al Marroc, perquè sembla ser que 

allà és on hi haurà llocs de treball.  

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez entén que si algú individualment fa un escrit dient que 

el sou d’aquell dia vol que es destini a una altra cosa, el tema ja està resolt. Si el que 

vol és sistematitzar això, no és el que proposa aquí. No sé si és possible o no, en tot 
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cas, jo el convido a parlar-ne amb la Sra. Carolina Soler per sistematitzar-ho. Però no 

és el que vostè proposa avui aquí.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 6,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 

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

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

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió. 

 
 

 

22  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

RENUNCIÏ A LA CONCESSIÓ DE L’ANTIC CLUB NÀUTIC I INICIÏ 

ELS TRÀMITS PER ENDERROCAR L’EDIFICI. 

 

Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 13 de l’ordre del 

dia. 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 23 i 36 

per venir referits a temàtiques coincidents. 
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23  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ICV-EUIA SOBRE ELS PREUS PÚBLICS I 

L’OFERTA EDUCATIVA DE LES ESCOLES BRESSOL DE LA 

CIUTAT. 

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

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

 
I. “L’oferta de places públiques per a infants de 0 a 3 anys de la nostra ciutat és la 

més alta percentualment de tots els municipis catalans. I aquesta no és una dada 
casual. Els moviments socials i veïnals de Mataró van lluitar des de l’inici de la 
democràcia per crear aquest servei pioner, que complia una doble funció social: 
permetre la incorporació de la dóna al món del treball i afavorir el 
desenvolupament dels infants en les primeres etapes de la vida, millorant així la 
igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 

 
II. Amb la creació de més de 46.000 noves places d’escoles bressol entre els anys 

2005 i 2010, derivades de la Iniciativa Legislativa Popular per a la creació de 
places d’escola bressol, molts municipis de Catalunya de tots els signes i colors 
polítics van renovar els seus compromisos amb la ciutadania donant cos al que 
podia semblar un fet de consens, consolidar una xarxa nacional d’escoles bressol 
arreu del país. 

 
III. Amb la crisi econòmica i l’arribada de les retallades sobre els serveis que rep el 

ciutadà, els municipis han vist com el nou Govern de la Generalitat ha incomplert 
els acords de finançament signats amb les entitats municipalistes en relació a la 
subvenció d’escola bressol i escoles de música i dansa, disminuint les seves 
aportacions unilateralment i generant nous dèficits a les arques municipals. 

 
IV. Davant la crisi, el govern de la ciutat, amb el pressupost de 2012 aprovat, on ja es 

contempla la disminució de les aportacions de la Generalitat, proposa a la 
ciutadania un increment abusiu dels preus públics per als serveis educatius de la 
seva titularitat: escoles bressol, centre de formació d’adults Can Noé, centre de 
formació Tres Roques, Escola Municipal de Música de Mataró, fent repercutir en 
l’usuari els incompliments de la Generalitat i, fins i tot, una mica més, preveient 
nous retalls en les aportacions. Es tracta d’una proposta de preus que va ser 
àmpliament rebutjada en la reunió del Consell Plenari de l’Institut Municipal 
d’Educació celebrat el passat 26 de març. 

 
V. L’educació ha estat un dels grans compromisos d’aquesta ciutat, i pel que ara ens 

ocupa, la xarxa local de les escoles bressol és un dels nostres actius més 
importants: un servei d’excel·lència contrastada i valorada arreu tant pels usuaris 
com pel professionals del món educatiu, servei que no es pot hipotecar, decidint 
increments abusius de preus, ni manifestant la imminència de supressió d’aules o 
de retallades de places, sense abans esgotar totes les solucions possibles. Si a 
conseqüència de la crisi hi ha menys demandes de places en algunes escoles 
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bressol de la ciutat, parlem-ne i cerquem solucions consensuades, imaginatives i 
possibles. 

 
VI. Caldria recordar que aquest Ple Municipal va acordar en els primers mesos 

d’aquest mandat crear una comissió per a estudiar la possible aplicació de 
l’anomenada tarifació social en els preus públics, per tal de fer-los més ajustats a 
les diverses economies dels usuaris. És en aquest marc on caldria fer la revisió 
dels preus públics que ens ocupen. 

 
Per totes aquestes raons, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa que el Ple Municipal 
de l'Ajuntament de Mataró adopti els següents acords: 
 

1- No incrementar, per a aquest nou curs, els preus públics per a les escoles 
bressol de la ciutat, més enllà de l’IPC definit a Catalunya per a l’any 2011. 

 
2- No reduir cap plaça d’escola bressol pública a la ciutat. 
 
3- Estudiar un “Pla de Viabilitat” per les escoles bressol que presentin una 

disminució de la demanda, atenent a les necessitats del barri on estan 
ubicades, flexibilitzant l’oferta i adequant-la a les necessitats dels usuaris. És 
a dir, cercant, en definitiva, solucions imaginatives que permetin l’acostament 
als serveis educatius públics en l’etapa 0–3 de les més àmplies capes de la 
població. 

 
4- Estudiar l’oportunitat d’aplicar la tarifació social als preus públics de l’escola 

bressol per fer-ne una proposta de cara al curs escolar 2013-2014.” 
 

 

36  -  PREGUNTES I PRECS QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 

REFERENT A LA SUPRESSIÓ D’AULES I A L’INCREMENT DE 

PREUS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. 

 

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

Popular, presenta les preguntes i precs següents : 

 
“Educadores i famílies de les escoles bressol de Mataró es van concentrar el 26 de 
març davant l’Ajuntament per manifestar el seu rebuig davant la voluntat de l’Institut 
Municipal d’Educació (IME) de tancar dues aules de l’Escola Bressol de Rocafonda i 
dues més a la de Cerdanyola: dos grups sense especificar a Rocafonda i un grup de 
lactants i un de 2-3 a Cerdanyola. 
El comitè de treballadors i les famílies també protestaven per l’anunci de l’increment 
de la quota que pares i mares hauran de pagar per portar els seus fills a les escoles 
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bressol municipals. La Generalitat de Catalunya reduirà les subvencions que destina 
a les escoles bressol municipals i l’Ajuntament de Mataró no assumirà la diferència, 
de manera que s’incrementaria el preu que paguen les famílies.  
Aquesta proposta d’augment dels preus públics, però, va ser rebutjada pels vots de la 
majoria de consellers del darrer plenari de l’IME, entre ells la representant de la CUP. 
De per si, les quotes de les escoles bresol municipals ja suposen un cost que no està 
a l’abast de totes les famílies, i menys d’aquelles que tenen membres a l’atur o en  
risc d’exclusió social.  
 
Per la seva banda, la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró i l’Associació de 
Veïns de Rocafonda també han mostrat el seu malestar davant la possibilitat que es 
tanquin grups de les escoles bressol municipals. Ens consta que aquestes dues 
entitats s’han adreçat per escrit a l’alcalde per expressar-li la seva oposició al 
tancament dels dos grups de l’escola bressol de Rocafonda, una de les més antigues 
de la ciutat. 
 
El setembre de 1978 es creà un primer grup de “Guarderies Municipals”, fruit d’una 
reivindicació del  moviment popular i d’una forta pressió social davant l’Ajuntament 
d’aquell moment, en l’últim període dels ajuntaments franquistes. L’Ajuntament del 
moment, es va fer càrrec de diferents “guarderies” que fins aleshores depenien 
d’associacions de veïns o cooperatives i que a partir d’aleshores, van esdevenir 
Escoles Bressol Municipals. 
 
Les  Escoles Bressol de la  nostra ciutat han estat i són un referent per la  seva 
qualitat pedagògica, i no només a la comarca sinó a tot Catalunya.  
 
Des de la CUP, pensem que invertir en educació és una inversió que tard o d’hora 
dóna el resultat. I no fer-ho té conseqüències. 
 
Per tot això el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula les 
següents PREGUNTES: 
 

1. És ferma la decisió de tancar aules a les escoles bressol de Rocafonda i de 
Cerdanyola? 

 
2. El govern té previst tancar encara més aules d’escola bressol a la ciutat? 

 
3. Com afectarà al personal laboral el tancament d’aules d’escola bressol? 

 
4. L’escola bressol és un lloc idoni per fomentar el contacte i la relació entre 

infants, famílies i escola. Quin criteri s’utilitza per tancar aules d’escoles 
bressol justament en barris que més ho necessiten? 

 
5. Ha considerat el govern que potser hi ha famílies per a les quals el preu de les 

escoles bressol és excessiu? Quines oportunitats ofereix l’Ajuntament a les 
famílies que tenen problemes econòmics per tal que els seus fills i filles tinguin 
les mateixes oportunitats que altres d’anar a una escola bressol de qualitat i 
així contribuir a una societat més equitativa? 
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6. Alguns dels objectius de l’espai Infants i Família és el d’acompanyar i donar 
suport a les mares primerenques, també el d’oferir i compartir informació 
sobre la criança dels fills, i tot això ens permet aprendre en el context d’un 
altre model educatiu. Quin és el futur de l’espai Infants i Família? 

 
7. Pel que fa a l’increment de preus públics rebutjat per la majoria del Consell 

Plenari de l’IME, quina és la postura del govern municipal? El govern farà 
alguna proposta alternativa? 

 
I formula els següents PRECS: 
 

1. Que no es dugui a terme l’eliminació d’aules a les escoles bressol de 
Rocafonda i Cerdanyola. 

 
2. Que es busquin solucions a les famílies que voldrien dur els seus infants a 

l’escola bressol però que no ho fan per manca de recursos econòmics. 
 

3. Que els preus públics de les escoles bressol enguany no augmentin.” 
 
 

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

contestant que no a les primeres 4 preguntes de la CUP.  No hi ha cap decisió ni 

pensament de tancar cap aula de cap escola bressol. 

Quant a la cinquena pregunta, val a dir que la situació és molt complexa. La situació 

econòmica és molt difícil, ja ho saben. Pensin que les escoles bressol rebien unes 

aportacions per part de la Generalitat que subvencionaven els usuaris d’escoles 

bressol, que van anar de 1.800 euros que teníem al principi del curs que s’acaba. Per 

Nadal, sense previ avís, la Generalitat no té prou capacitat econòmica per fer front 

als compromisos adquirits i baixa a 1.600 euros l’aportació.  

Aquest Govern municipal està molt preocupat perquè l’objectiu número 1 que tenim 

és mantenir els serveis que tenim a la ciutat. Per descomptat que en cap moment 

volem renunciar a cap dels serveis. Això vol dir un mal de cap molt important: fer 

números constantment, fer suposicions de cara als pressupostos de l’any que ve i les 

nostres despeses, etc. És per això que es van fer uns números i es va fer una 

proposta que es va portar al plenari de l’IME i que creiem que eren uns preus 

assenyats per la situació en què ens estàvem trobant.  

Han sortit notícies de percentatges escandalosos, però els números no ho eren 

d’escandalosos, perquè rondaven el que recomana el Cercle de Comparació de la 

Diputació d’Escoles Bressol o poblacions que hi ha al voltant de Barcelona. Estàvem 

igual de preu o per sota. Ara bé, la proposta era una oportunitat perquè les escoles 
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bressol de la ciutat continuïn donant un servei de qualitat com el que tenim ara. 

Desgraciadament el consell plenari de l’IME no ho va acceptar, hi van votar en contra 

i ara ens trobem amb una dificultat enorme, que és a veure què fem per continuar 

donant aquest servei. Vam fer números i càlculs i, pensant en la famosa PIE, vam 

decidir que una bona opció, comptant amb aquests recursos, seria congelar els preus 

públics de cara a l’any vinent. D’aquesta manera ajudaríem totes les famílies que es 

troben en una situació complicada i de ben segur que podríem continuar donant el 

servei. Això ho dic perquè som coneixedors que hi ha famílies que no poden assumir 

la despesa que els demanem per a escoles bressol, tot i que teníem present que la 

subvenció sobre la despesa total del cost total del servei és molt gran. L’aportació no 

arriba ni al 30%.  

Pel que fa a les oportunitats que ofereix, hem de saber exactament els números que 

tindrem l’any que ve per saber exactament què els podrem oferir a aquestes famílies. 

Hi estem treballant i esperem poder-los donar una resposta. 

En referència a l’espai Infants i Família, estem allà mateix. Tot és un tema de 

prioritats i de capacitat econòmica. Quan tinguem clar on anirem a parar l’any que ve 

pel que fa a subvencions de la Generalitat, segurament sabrem de quin capital 

disposarem per continuar mantenint aquest servei.  

Quant al punt setè, la postura del Govern era suposar un descens de 200 euros 

sobre els 1.600 que teníem ara mateix, és a dir, 1.400. Pensàvem que per aquí 

anàvem bé, però hem estat massa optimistes. La Federació de Municipis ens va fer 

arribar que la rebaixa podria rondar els 600 euros, és a dir, fins als 1.000. I ara hem 

de treballar amb aquesta situació canviant, la qual cosa és difícil. A més, tampoc 

sabem ben bé què passarà amb la PIE. Hem rebutjat el Pla d’Ajust, no podem pagar 

els proveïdors 2009-2010 i estem treballant per veure si la PIE acaba arribant.  

Per cert, respecte a les escoles de música, la Federació de Municipis ens ha dit que 

no ens arribarà res fins al mes de setembre. No cal que els digui que estem 

contínuament trucant a la Generalitat, però les incògnites són molt grans.  

Quant al prec que demana que no es dugui a terme l’eliminació d’aules d’escoles 

bressol, per descomptat que no. No es durà a terme mentre hi hagi la cooperació. Pel 

que fa a buscar solucions per a les famílies, com els deia, quan tinguem clar quina 

aportació fa la Generalitat i quins números tenim, podrem anar endavant. I respecte 

als preus públics, veient la proposta de resolució que ha fet Iniciativa de pujar els 

preus públics fins a l’IPC i que la CUP estan disposats a parlar-ne, proposo que la 
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setmana vinent ens veiem tots plegats per posar sobre la taula quines dades tenim 

exactament, que d’altra banda són unes dades molt preocupants, perquè una 

aportació tan sols de 1.000 euros per la subvenció d’escoles bressol és un número 

molt baix. Si l’oposició té aquesta voluntat de pujar preus, potser tots els mataronins 

tindrem un mal de cap menys a l’hora de mantenir els serveis que hem de donar als 

ciutadans.  

  

 

 

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

Popular, creu que malauradament darrere d’això també hi ha una voluntat política. Fa 

dos dies sentíem el portaveu del govern de l’estat espanyol anunciant retallades en 

educació i sanitat. Si realment creiem en l’educació, un govern de la Generalitat ha de 

fer mans i mànigues per garantir l’escolarització dels nostres infants i garantir que no 

hi hagi famílies que en quedin excloses. Aquesta és la seva responsabilitat com a 

partit que està en el govern de la Generalitat i com a partit que governa l’Ajuntament 

de Mataró, per tal de garantir una necessitat vital que existeix i que, a més, la 

ciutadania ens està reclamant.  

Crec que les respostes han estat ambigües. Celebro que ens estengui la mà per 

continuar parlant i per negociar en una propera reunió el tema dels preus públics. 

Nosaltres hi participarem i aportarem el nostre criteri, però al darrere hi ha una 

voluntat política que sembla ser que no va en la direcció correcta.  

 

 

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

manifesta que, tot i que discrepa amb una part del text de la proposta de resolució —

la que parla de la lluita per la incorporació de la dona al món laboral, ja que ella 

defensa la incorporació de l’home a les tasques de la llar—, PxC hi votarà 

favorablement. No obstant això, respecte a l’apartat 4 dels acords, nosaltres 

manifestem les nostres reserves fins que no obtinguem els resultats de l’estudi sobre 

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

Catalunya, una vegada més es veu en l’obligació de demanar un debat més profund, 

tot i que anuncia el seu vot favorable a la proposta de resolució.  

Nosaltres pensem que s’ha de fer un debat més profund. Aquest debat recordo que, 

quan vam fer l’aprovació inicial de les taxes i els preus públics per aquest any, 

nosaltres ja el vam anunciar i el vam estar comentant. El punt 4 de la moció parla 

d’una sèrie de serveis educatius que pensem que són susceptibles de no tenir la 

subvenció que tenen per part de tots els mataronins. Estem parlant d’escoles bressol 

i aquestes són una prioritat. 

Quan parlem de la necessitat que tenen els nois i noies que no han aprovat la 

secundària d’obtenir un certificat d’escolarització, crec que la ciutat ha de fer un 

esforç per col·laborar amb ells, però també hi ha situacions que en aquest moment, 

en què hi ha altres prioritats, potser no són tan vitals i pensem que n’hem de parlar. 

Al consell de l’IME vaig votar, com la resta de representants dels partits, en contra de 

la pujada de preus públics, perquè enteníem que aquest debat no s’havia fet. A 

nosaltres ens sembla vital fer aquest debat i marcar unes línies d’allò que hem de 

mantenir costi el que costi, i altres serveis la pujada dels quals l’haurà d’assumir 

l’usuari.  

Tots els que som aquí som conscients del món de dificultat que es viu arreu, però si 

no fem aquest debat, no tirarem endavant. Cada vegada que sento a parlar de la 

tarifació social, em sona a un eufemisme de “copagament”, perquè el que es diu aquí 

és que qui no pugui no pagui, però al final algú haurà de pagar més.  

Nosaltres creiem imprescindible aquest debat i ens hem de posar a parlar. 

 
  

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, està d’acord que 

cal fer el debat. Al consell de l’IME del 26 de març ens vam trobar amb una proposta 

de preus públics que no s’havia parlat i tothom hi va votar en contra, és per això que 

el Govern municipal es va quedar sol. Davant d’una situació complicada que ningú 

nega, el que s’ha de fer és parlar: quina és la situació, quines són les alternatives, 

etc., que és el que no es va fer. Vaig tenir la sensació que es tractava de la 



 123

presentació d’una proposta en un consell d’administració d’una empresa. I com hem 

dit al llarg de la nit, aquí no fem gestió sinó que fem política.  

Parlant d’escoles bressol, la ciutat de Mataró des de fa molt de temps va fer una 

aposta molt seriosa per l’educació. I, ara, la xarxa d’escoles bressol o altres serveis 

educatius estan en risc perquè la gestió de la crisi també depèn de com es faci. Al 

final també la política és prioritzar i almenys per nosaltres l’educació és prioritària. Les 

escoles bressol tenen un paper molt important en la socialització en l’etapa educativa 

dels 0 als 3 anys i també per a les famílies. 

La proposta de preus públics que se’ns presentava el 26 de març, i així es va 

explicar, és perquè tenim el problema que la Generalitat no paga, és a dir, està 

incomplint, a més, el pagament del que deu als ajuntaments. Però amb aquella 

primera proposta el que pretenia el Govern era traspassar el problema a les famílies. 

La Generalitat no paga, que ho paguin les famílies, i això és el que nosaltres 

trobàvem i continuem trobant injust. El que cal fer és trobar altres alternatives per 

sortir d’aquesta situació. I els vam dir que nosaltres els faríem costat a l’hora de 

reclamar a la Generalitat el que ens deu com a Ajuntament. Així ho hem fet. 

També trobem que el crea el Govern en les famílies, a través dels anuncis de premsa 

i les respostes ambigües, és més incertesa. Això sincerament el que hauríem d’evitar. 

Sovint el Govern ens reclama a l’oposició responsabilitat perquè estem en una 

situació complicada, però és que la responsabilitat és buscar les solucions, les 

propostes, les alternatives millors per als problemes que tenim. La responsabilitat no 

és dir que sí, sinó que és buscar les millors propostes.  

Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució, perquè creiem que és 

l’oportunitat per reconduir aquesta situació. A més, aquests anuncis de premsa 

representen una falta de consideració envers l’organisme de participació de la 

comunitat educativa i dels grups municipals que és el consell de l’IME. Creiem que la 

proposta de resolució és una oportunitat per reconduir el tema i per parlar-ne.  

 

 

 

El senyor Pere Galbany es mostra satisfet pel debat. Agraïm que Iniciativa no vulgui 

congelar els preus, sinó augmentar-los en funció de l’IPC, però la veritat és que la 

situació s’ha complicat. La situació que nosaltres vam proposar al seu dia era 

comptant una rebaixa de només 200 euros, de 1.600 a 1.400. Ara la situació sembla 
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ser que és bastant més greu. Nosaltres fèiem un trasllat de 200 euros a les famílies, 

però ara la diferència són 600 euros, és una diferència molt important. Per tant 

haurem de lluitar molt per continuar mantenint els serveis que tenim en aquesta 

ciutat. No em voldria equivocar, però potser estem parlant de 700.000 o 800.000 

euros de diferència. Ara mateix aquests imports són molt difícils d’assolir. 

Per descomptat que estem empaitant la Generalitat, com tots els ajuntaments de 

Catalunya. És una tasca que estem fent contínuament i esperem algun dia tenir-ho tot 

clar. 

Respecte al primer punt de la proposta d’Iniciativa, nosaltres ens hi afegiríem però 

preferiríem parlar-ho en la trobada per debatre els preus públics, perquè potser entre 

tots ens acabem adonant que l’IPC no és el número on hem d’anar a parar, sinó que 

n’és un altre, més amunt o més avall. Els demanaria, doncs, que el deixessin sobre la 

taula i en parléssim a la reunió. 

Quant al segon punt, no hem tingut mai cap intenció de reduir cap plaça d’escola 

bressol pública. Tot al contrari, estem treballant per mantenir-les. 

Pel que fa al tercer punt, els recordo que aquest Govern està fent plans de viabilitat 

des del primer dia que vam prendre possessió. Pensin que cada dia les coses estan 

canviant, que la crisi s’endureix cada vegada més... El nou Govern a l’estat espanyol 

també s’ha trobat una situació molt complicada i ja veuen el que ens està passant. 

Plans de viabilitat? Per descomptat, cada dia i contínuament, perquè el que tens avui 

demà ja no serveix per a res. 

Finalment, el quart punt sobre la tarifació social també l’acceptem. Recordem que 

tenim la comissió de la tarifació social que es va crear ara fa poc. Des d’aquí creiem 

que pot funcionar i es poden fer aportacions. Tot i així, també ho podem treballar des 

del consell plenari de l’IME, fent aportacions. Totes les idees són bones per continuar 

mantenint tots els serveis que tenim, però la situació econòmica és realment molt 

greu. Aquest Govern en cap moment vol fer recaure el cost en els pares i per això cal 

fer els números bé i saber cap on anem. 

Pensin que l’augment de l’IPC tan sols representa un augment de 40.000 euros 

respecte al pressupost que tenim. Comptem que la Generalitat ja ens ha restat 1 milió 

d’euros. Per això es tracta de fer un petit esforç entre tots congelant preus i ajudant 

les famílies.  
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La senyora Conxita Calvo demana al Sr. Galbany que parli amb la gent que té a prop, 

a banda de amb la Generalitat, amb la gent que és conscient que tenim un patrimoni 

que es diu escoles bressol, que és un patrimoni importantíssim. Som de les ciutats de 

Catalunya que tenim aquest patrimoni més alt. Això és mèrit de tots i cadascun dels 

governs que han passat per aquesta ciutat i que han fet d’aquesta xarxa d’escoles 

bressol un punt de referència de qualitat per a les famílies, per als professionals i per 

a la ciutat. Mil places d’oferta d’escoles bressol no s’improvisen. És un esforç de 

molta gent. Quan això està en perill cal seure i parlar-ne. Quan vostè diu que no s’ha 

pres cap decisió de tancar aules, hi ha molts indicis que vostès prenen mides de 

determinats espais i la gent comença a pensar que certes aules es tancaran en favor 

d’altres ensenyaments. Que no afectarà el personal? No ho só. Si es tanquen aules, 

què passarà amb el personal? 

Vostè diu que la baixada de les subvencions es va fer al Nadal. La baixada de la 

subvenció es va anunciar al juny, a mitjan any 2011. Aquesta baixada va passar dels 

1.800 als 1.600. Per tant, hem començat el curs 2011-2012 amb 200 euros menys, 

però l’IME tanca la seva liquidació de l’any 2011 amb 370.000 euros de superàvit i, 

per tant, ja havia pagat diners que no ens han arribat.  

Vostè diu que els percentatges que hem dit són escandalosos. El nostre representant 

al Consell Plenari de l’IME va aprovar les matemàtiques elementals i, a més, és un 

historiador. Els percentatges són un càlcul matemàtic elemental d’allò que teníem i 

allò que proposaven i hi ha percentatges que se n’anaven molt lluny.  

No han escoltat propostes dels professionals de la xarxa que estan dient: “Podem 

abaratir costos del funcionament de les escoles bressol? Seiem i parlem-ne”. I vostès 

diuen: “No cal, perquè amb això no anem enlloc”. Home, doncs tot suma. Seguin i 

parlin perquè els professionals coneixen perfectament els serveis. Els han ofert 

determinades renúncies a determinats trams, amb la possibilitat que això escurci la 

despesa que en aquests moments tenim.  

Vostès passen de la congelació a augments del 23 i del 25 en serveis bàsics d’escola 

bressol. Hi ha punts intermedis. Tradicionalment havíem mantingut l’IPC per tal de 

mantenir els terços, per tal que l’increment de l’IPC no s’anés descavalcant i 

acabéssim tenint que les aportacions municipals fossin molt més altes de les que 

corresponien al terç amb el qual han nascut aquests tipus d’aportacions.  
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Davant dels problemes, els estudis de viabilitat no s’han d’encarregar, no ens hem de 

gastar tants diners en projectes, com vostès estan gastant en altres coses. La 

viabilitat vol dir que si allò que jo tinc que funciona bé comença a produir menys 

diners, parlem-ne amb els grups municipals i intentem que els professionals també 

ens puguin aportar idees per veure com es gestiona. 

Sr. Galbany, ni una cosa ni l’altra. Quan falten diners els governs marquen prioritats 

polítiques. No n’hem debatut ni una amb vostès. Tracten el Consell Plenari de l’IME 

gairebé amb desafecció, perquè ni tan sols es van molestar a justificar per què 

pujaven els preus públics. Ho van portar com una cosa tècnica. Parlem-ne amb tots 

els números. Que hi haurà més rebaixes? Possiblement, però al 2012 ja hi ha un 

pressupost aprovat que preveu que la Generalitat complirà amb el seu compromís 

fins al juny, que són aquests 1.600 euros. El que no sabem que passarà serà la 

segona meitat de l’any 2012.  

La Sra. Lora deia que estava d’acord que la lluita per la igualtat entre home i dona 

també s’ha de reivindicar. Hi estem d’acord. La tarifació social és una manera de 

mitigar que no tinguem una fiscalitat més justa. Ja és copagament, Sr. López. Es 

tracta d’ajustar encara una mica més dins d’aquest copagament.  

Si de debò creiem que l’escola bressol és prioritària, parlem de com es poden ajustar 

aquests preus perquè cada vegada hi hagi tots els usuaris que admet la xarxa. Potser 

també hem d’intentar oferir flexibilitat, perquè a aquelles famílies que hi portarien els 

seus fills però no poden els puguem oferir altres recursos. Per exemple, podríem 

estudiar un preu públic per hora, més enllà de si després l’hem d’utilitzar o no. O 

podríem aprofitar per fer treballs d’assistència a les famílies amb nous programes per 

la criança. Perquè si alguna cosa han demostrat tots els estudis de la Fundació Bofill, 

de l’OCDE i altres entitats és que tot allò que s’inverteix en els primers anys de vida 

en matèria educativa és infinitament més rendible que el que s’ofereix després, tant 

per l’aprenentatge com per l’èxit escolar.   

 

El senyor José Manuel López s’està adonant que ara han trobat un segon flotador 

que és Madrid. Les escoles bressol i Madrid tenen entre poc i molt a veure. Les 

competències que pugui tenir el Ministerio de Educación respecte a les escoles 

bressol són nul·les. La Sra. Calvo ho ha deixat molt clar. La primera rebaixa ve de 

molt abans dels pressupostos i l’aprovació dels preus públics de l’IME va ser molt 
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abans d’aquest dilluns de Pasqua, com a mínim, tres setmanes abans. Madrid no té 

la culpa de tot.  

Quan vam fer el debat de pressupostos d’aquesta casa, nosaltres vam dir que no ens 

semblava de rebut que baixés el pressupost de l’IME i de l’IMPEM i que això s’havia 

de prioritzar per damunt de l’IMAC i de l’Institut d’Esports, que no enteníem com, en 

aquests moments de crisi, baixàvem el pressupost en educació i en promoció de 

ciutat i economia i prioritzàvem esports i cultura. Ara ens sobta que es facin servir 

segons quins arguments, quan tothom sap que el Ministerio de Educación no hi té 

competències.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, reconeix que la disposició que té la Sra. 

Calvo per part d’Iniciativa, que tampoc no es tanquen a pujar per sobre de l’IPC, dóna 

peu a parlar-ne. La maquinària per crear aquests preus es va començar a moure fa 

moltes setmanes i llavors no es tenia la informació que va apareixent contínuament. 

Crec que valdrà la pena que la posin sobre la taula perquè sí que entristeix veure 

com la Generalitat, a través de la Federació de Municipis, ens passarà de 1.800 

euros a 1.000 euros ara. Si estem parlant que tenim 1.000 places d’oferta a Mataró, 

cada 100 euros de rebaixa són 100.000 euros menys que rebrà la ciutat. Per tant, o 

els paguen els pares, o els paga la ciutat. La llàstima és que hàgim d’anar pidolant 

que se’ns doni aquesta informació, i així ho denunciem davant la Generalitat.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

24 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PPC PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL 

PROCEDEIXI A FER UNA RELACIÓ D’EDIFICIS EN ESTAT 

RUÏNÓS I S’ESTUDIÏN POSSIBLES SOLUCIONS A LA SITUACIÓ 

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

Catalunya, presenta aquesta proposta, prèvia reconversió en PREC. 

 
A la reunió que es va tenir a l’Escola Oficial d’Idiomes amb les famílies del Marta 
Mata va sorgir la preocupació de les mateixes per l’estat ruïnós que presenten les 
antigues fàbriques que es troben just a tocar al solar on s’ha de començar a construir 
l’escola i l’afectació tant en imatge com en seguretat que això provoca. En una 
situació semblant es troben altres edificis de la ciutat que ofereixen una imatge 
deplorable a la vegada que suposen un perill per diferents motius, entre ells l’edifici 
de l’antic Club Nàutic o l’edifici de les antigues Cristalleries de Mataró al Polígon de 
Mata-Rocafonda. 
 
Alguna de les situacions a les que ens referim al paràgraf anterior ja es troben en vies 
de solució, però es cert que són molt diverses i també ho és la dels seus propietaris, 
ja que per exemple la situació dels cooperativistes de Cristalleries impossibilita que 
es puguin fer càrrec de la situació de l’edifici de l’antiga empresa. 
 
Mentrestant els edificis es degraden, van desapareixen a trossos, van sent 
desmantellats per “xatarreros” que literalment es juguen la vida per un tros de ferralla 
o provoquen incendis que han de ser sufocats pels bombers amb la despesa pública 
que això suposa, com ja ha passat,  i donen una pèssima imatge a la zona a la qual 
es troben. 
 
Atès el que exposem de la diversitat d’edificis, de la diversitat de la situació de les 
propietats, per la qual cosa demanem que es faci una llista dels edificis industrials  en 
estat d’abandonament i es fes un seguiment exhaustiu a la disciplina urbanística i per 
últim en casos de insolvència dels propietaris, es cerqués les solucions més adients 
per garantir la seguretat i en la mesura del possible el benestar. 
 

 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, reconeix que no ha pogut ser atesa la proposta tal com 

estava plantejada pel PP perquè jurídicament era impossible. La declaració d’estat 

ruïnós és un procediment individual d’una finca, ha de tenir un tràmit d’audiència, ha 

de complir exactament l’estat de ruïna dictaminat per tècnics i és un procediment 

amb totes les garanties per la propietat, que no es pot fer a través d’un pla de millora.  

Dit això, sí que és cert que hi ha una sèrie d’edificis a la ciutat que estan en 

situacions que requereixen un seguiment per part de Disciplina Urbanística, la qual 

cosa ja s’està fent.  
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Quant a l’àmbit de Cirera, se n’està fent el seguiment. Vam aprovar aquí el Pla de 

Cirera-Rocafonda ara fa un mes i escaig i el tràmit següent és que els propietaris es 

constitueixin en Junta de Compensació per començar a assumir aquestes càrregues 

d’enderroc. Estem treballant amb els propietaris, hi estem insistint i sembla que hi ha 

una actitud d’entesa. 

Pel que fa al tema de Cristalleries, és una situació molt problemàtica. Això no vol dir 

que no hàgim de seguir els tràmits legals. Si l’edifici estigués en estat de ruïna, 

hauríem de fer el primer requeriment als propietaris, perquè la llei ens hi obliga. Se 

n’està fent el seguiment des de Disciplina Urbanística i hem tingut el coneixement 

que hi ha converses amb l’entitat que té la càrrega hipotecària de la finca i potser 

aquesta entitat n’acaba assumint la propietat. Subsidiàriament, l’Ajuntament, quan 

sigui necessari i per estat de salubritat, ho haurà de fer i repercutir-ho en els 

propietaris sigui com sigui.  

En relació amb el prec, farem una llista dels edificis, continuarem treballant des de 

Disciplina Urbanística, en farem el seguiment i, subsidiàriament, els casos 

d’insolvència més problemàtics els treballarem de la manera més acurada possible.   

 

 

 

25  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, ICV, PPC I PXC PER 

L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE VIC. 
 

La senyora Berta Isabel Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la proposta següent: 

“El passat 22 de Febrer, a la ciutat de Vic, i en el marc de la XIIena Assemblea de la 
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la que Mataró en forma part és va 
aprovar l’anomenada Declaració de Vic que ve a refermar el comprimís de les 
administracions locals envers la Conferència de Rio+20: cap el govern govern 
ambiental i l’economia verda. 

 El comprimís de la ciutat de Mataró és innegable, ve de molt lluny i s’ha materialitzat 
en l’adhesió de l’Ajuntament a documents i entitats de la trascendència de la Carta 
d’Aalborg (1996), la Declaració de Manresa del 1997, la Crida de Hannover  (2000), 
la Campaña Española de Ciudades y Pueblos Sostenibles (2003), els Compromisos 
d’Aalborg (2005), la Red Española de Ciudades por el Clima (2005), el Pacte 
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d’alcaldes i alcaldesses per una Europa d’Energies Sostenibles 2008, la Xarxa de 
Governs Locals + Biodiversitat  (2010). 

 Declaracions politiques que ha tingut la seva concreció en l’Agenda 21 aprovada en 
el 1998, el Pla d’acció ambiental i el Pla de seguiment que constaten que els 
objectius marcats s’havien assolit en un 80% l’any 2008. L’any 2009 es va revisar 
l’Agenda 21 i es redacta el Pla de lluita contra el canvi climàtic. Ha estat un clar 
comprimís, assolit amb un altíssim grau de consens polític i social i que han convertit 
a la nostra ciutat en un referent important en les polítiques mediambientals en el món 
local. 

 Ens trobem en un moment especialment important i davant l’oportunitat de contribuir 
decisivament en el debat i la reflexió que la propera Conferència de Rio+20 d’aquest 
estiu ens depara. En un món en crisi cal aprofitar l’oportunitat per fer de l’economia 
verda un nou motor econòmic que ens permeti fer front a la crisi econòmica i a la crisi 
mediambiental.  

 La Declaració de Vic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat vol 
precisament incidir en la importància del bon govern ambiental local, desenvolupant 
la potencialitat màxima dels  municipis en tots aquells camps generadors d’activitat 
econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible. 

 
Explorar les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat en 
tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies 
renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, 
comunicació ambiental i consum responsable. Estimular a coordinació entre les 
administracions locals, supramunicipals i nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de 
crear sinergies que incideixin en un avançament net en desenvolupament sostenible i 
garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, humans i d’organització. I 
Fomentar la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de 
col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat. 

  

És per tot això que proposem al Ple de Mataró els següents acords: 

1.- Adherir-nos a la Declaració de Vic aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat en la XII Assemblea celebrada en la capital osonenca. 

 2.- Notificar aquest acord al President de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat.” 

 
 
 

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

Popular, reitera el clar compromís de la CUP per la sostenibilitat i totes les polítiques 

que vagin a favor del medi ambient. Ara bé, anuncio que el nostre vot serà 

d’abstenció. A priori pot sobtar, però el nostre posicionament es basa en el següent: 
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A Rio està previst celebrar-se al juny del 2012 aquesta cimera, però la negociació es 

farà al maig a la seu de l’ONU a Nova York. Per tant, a Rio només hi arribaran els 

caps d’estat per fer-se la foto. 

Desgraciadament, de forma reiterada, les institucions internacionals han donat una 

imatge ecologista que poc té a veure amb la realitat insostenible del planeta. 

Nosaltres ens abstenim per precaució, perquè no volem legitimar una falsa aposta de 

les institucions mundials a favor d’una sostenibilitat que hem comprovat que no es 

creuen.  

El nou concepte d’economia verda en boca de les institucions internacionals repeteix 

la lògica del capitalisme i continua mercantilitzant la natura i mantenint les 

desigualtats socials, origen dels desequilibris mediambientals que actualment tenim. 

A Rio els moviments socials han convocat una cimera dels pobles alternativa per 

presentar propostes teòriques i pràctiques sobre les solucions que ja estan en 

construcció davant la crisi ambiental capitalista. 

Els recursos mundials són limitats i quan parlem d’economia verda, si això no es té 

en compte, està condemnat al fracàs. Per tant, només si comencem a caminar cap a 

una dràstica disminució del consum, tant de les energies com dels recursos, ens en 

sortirem. Cal treballar temes com la disminució del transport, l’autosuficiència des de 

l’ens local, la disminució dels consums d’energia, l’augment de la cooperació davant 

la competència, etc. 

Nosaltres apostem per això i volem manifestar el nostre suport a aquesta convenció 

alternativa. Sé que molts grups municipals avui donaran suport a la proposta, amb 

una bona intenció, però amb aquesta abstenció també volem posar un toc d’atenció 

perquè durant molts anys s’han fet cimeres que no han servit per canviar la realitat.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta el seu suport a la proposta 

presentada.  

Volia agrair a la Sra. Azpericueta el pròleg que ha fet, cosa que la honora, però ja que 

ha personalitzat m’agradaria que no s’oblidés que la Sra. Quiteria Guirao, que va ser 

regidora de Medi Ambient durant 8 anys, és en gran part també responsable de 

l’Agenda 21 i del Pla Ambiental. 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el vot 

afirmatiu del PSC a la proposta, perquè pretén donar continuïtat a les polítiques que 

ha estat impulsant el seu grup durant molt anys.  

També vull agrair a la Sra. Azpericueta la referència personal que m’ha fet, però ja 

que estem fent reconeixements, voldria mencionar el Sr. Geroni Escoda, que va ser 

el primer regidor que va impulsar la creació de l’Agenda 21 en un moment en què 

poques ciutats ho tenien. Després va ser la Sra. Montserrat López qui va assumir-ne 

les concrecions i, evidentment, també cal destacar la magnífica feina feta durant 8 

anys per la Sra. Quiteria Guirao. 

Finalment, els prego que aquesta proposta no quedi en paper mullat, perquè hem de 

veure l’economia verda com una oportunitat en aquest context de crisi. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3) i  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular.  
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26  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA, PER 

CONDEMNAR L’ABLACIÓ GENITAL FEMENINA. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Atès que el passat dia 8 de Març es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i el 6 
de Febrer es va celebrar a tot el món el Dia Internacional de la Tolerància Zero a 
l'Ablació. 
 
Atès que segons UNICEF,  la mutilació genital femenina afecta a més de 140 milions 
de nenes o dones a tot el planeta i que cada minut cinc nenes son sotmeses a una 
ablació al món i que cada any més de tres milions de nenes tenen el risc de patir la 
cruel mutilació del clítoris i que això, és encara un fet que es continua practicant 
actualment a 26 països africans i a alguns d'Àsia. 
 
Atès que experts de la Universitat Autònoma de Barcelona creuen que prop de 
10.000 nenes poden estar en risc de patir una ablació a Espanya i que segons les 
xifres de la Conselleria d'Interior, l'any 2011 els Mossos d'Esquadra han intervingut 
en 36 casos a Catalunya, de nenes que estaven en risc de ser víctimes d'una ablació. 
 
Atès que a la immensa majoria dels casos es tracta de menors que sovint viatgen 
portats pels seus pares als seus països d'origen per practicar la mutilació, sobretot en 
èpoques de vacances escolars. 
 
Atès que a Espanya la primera sentència contra uns pares responsables de l'ablació 
de la seva filla, va ser el passat mes de novembre a una parella originària de Gàmbia 
que viu a la província de Terol i que va ser condemnada només a sis anys de presó 
pel pare i de dos per la mare, ja que la mutilació genital femenina a Espanya, tan sols 
està penalitzada entre sis i dotze anys de presó. 
 
Atès que l'ablació genital femenina causa segons l'OMS danys irreparables, ja que 
pot implicar la mort de la nena per col·lapse hemorràgic o per col·lapse neurogènic a 
causa de l'intens dolor i el traumatisme, així com infeccions agudes i septicèmia. 
Moltes nenes entren en un estat de col·lapse induït per l'intens dolor, el trauma 
psicològic i l'esgotament a causa dels crits. 
 
I atès que la mutilació genital femenina en una de les seves formes com es l’ablació 
del clítoris és a dia d'avui una de les pràctiques més salvatges de violència de gènere 
i que és un atemptat a la llibertat sexual de la dona. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels 
següents acords: 
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1. Condemnar rotundament l'aberrant i denigrant pràctica de totes les formes de 
mutilació femenina, i en concret l'ablació del clítoris, que es pugui practicar  a tot 
el món. 

2. Instar tant al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, així com al 
Ministeri de l'Interior de l'Estat espanyol a què destini els recursos econòmics i 
humans necessaris per tal de lluitar contra la terrible pràctica de la mutilació 
genital, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat espanyol i als països on es 
costum l'ablació, intentant assolir acords exclusius amb les autoritats dels països 
d'origen de les famílies amb nenes en perill de patir una mutilació genital.  

3. Instar al Ministeri de Justícia del govern de l'Estat espanyol a que endureixi les 
penes per delicte  d'ablació del clítoris a fi de dissuadir amb més fermesa a totes 
aquelles persones que tinguin la intenció de practicar tal atrocitat a menors 
indefenses.  

4. Que l'Ajuntament fruit dels treballs realitzats per la Taula d’Infància realitzi 
l’ampliació del protocol per l’abordatge de situacions de maltractament i de risc 
social en infants i adolescents, i es treballi dintre del Protocol existent la  
Prevenció i l'Actuació Contra la Mutilació Genital Femenina, en col·laboració amb 
centres educatius de la ciutat, els cossos de seguretat, els centres d'assistència 
primària de salut i l'hospital de Mataró.” 

 

 

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

Popular, manifesta el seu absolut rebuig a les pràctiques de mutilació genital 

femenina. Només es pot definir com una agressió brutal a les nenes i, en aquest cas, 

al col·lectiu de dones. 

Tot i això, aquesta és una moció trampa perquè novament, a través d’una reclamació 

legítima, com és la de mostrar el rebuig envers aquesta pràctica, tornem a 

criminalitzar un sector de la societat.  

Sí que és veritat que cal una actuació legal contundent davant dels casos que es 

donin a la ciutat i al país, i és per això que tenim la llei, però sobretot s’hi ha de fer 

front a través d’un treball educatiu especialment a les aules i a través d’una cohesió 

social que ens permeti socialitzar coneixements, pràctiques. Aquestes pràctiques 

s’han de marginar i fins i tot s’han de combatre. Però entenem també que ens 

equivocarem si reincidim a criminalitzar un sector de la societat mitjançant aquestes 

mocions. Nosaltres no ens hi oposarem, perquè estem en contra de l’ablació, però sí 

que ens abstindrem en aquesta proposta.  

 



 135

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que des del seu grup lluiten no només 

contra l’ablació genital sinó també contra totes les discriminacions de tota mena. Som 

contundents contra tots els delictes relacionats amb la violència de gènere, sense fer 

electoralisme en funció de l’origen de les víctimes. La violència de gènere es produeix 

d’una manera transversal i afecta totes les classes socials i tots els països. 

Catalunya supera les 18.000 denúncies l’any 2011 i li asseguro que no són comeses 

per persones immigrades. Fa poc es va presentar al 1r Congrés sobre Violència de 

Gènere un estudi elaborat pel Centre Reina Sofia que parlava d’un trist rànquing a 

Europa i l’encapçalen països com el nord de Finlàndia i Suècia, que és on maten més 

dones. En aquest estudi, i altres estudis ho recullen, entre el 40-50% de les dones de 

països com Finlàndia, Suècia i Alemanya han sigut víctimes de violència per part 

d’algun home. El director d’aquest estudi rebutja que la violència contra la dona es 

doni també en major mesura en determinats nivells socioeconòmics baixos i en 

població immigrant, ja que la majoria de les dones estrangeres que moren 

assassinades són de la Unió Europea.  

És cert que l’ablació és una pràctica execrable, però l’abordatge d’aquestes 

situacions de maltractament s’ha de fer invertint el màxim de recursos, però, sobretot, 

implicant tota la societat. No oblidem que per moltes lleis i per molt que s’endureixen 

les penes no aconseguirem eradicar la violència de gènere si no hi participem tots.  

Per la islamofòbia que traspua de la seva proposta i per aquest afany de fer aparèixer 

sempre les persones immigrades com a gent incivilitzada i cruel, i perquè la violència 

de gènere s’ha d’abordar en tota la seva extensió sense estigmatitzar grups o 

col·lectius, votarem en contra de la proposta.  

 
 
 

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

Catalunya, anuncia el seu vot favorable a la proposta, perquè entenen que ha quedat 

recollida en la proposta més àmplia que han presentat abans i que han aprovat. Per 

tant, ara seria incongruent no votar-hi favorablement.  
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Jo sí que demanaria que no es barregin coses. Deia el Sr. Martínez que als països 

nòrdics és on hi ha més dones assassinades, però també és cert que allà és on hi ha 

més suïcidis...  

Aquí, malauradament, tenim una realitat dura. S’han fet uns protocols a la nostra 

pròpia ciutat i s’ha treballat en aquest sentit, però crec que no ens fa cap mal 

redundar en segons quins aspectes. Cal continuar-hi treballant sense ànim de 

criminalitzar cap col·lectiu. Ens cal estar atents i hi tenim una certa obligació, a fi 

d’intentar que aquelles persones que han vingut en els últims anys a la nostra ciutat 

no acabin pagant pel que facin uns pocs.  

 

 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, confirma el vot 

negatiu del seu grup a la proposta. Abans de res, condemnar de la manera més 

enèrgica possible aquesta pràctica, com totes les que atemptin contra les dones. 

Però hi votarem en contra perquè tot això ja ho estem fent, ja hi estem actuant. S’ha 

perseguit aquesta pràctica d’una manera extraordinària a la nostra ciutat. Nosaltres 

no tenim xifres, però costaria saber quina va ser la darrera vegada que a la nostra 

ciutat es va detectar, i no perquè no hi hagi els controls que hi ha d’haver, una 

d’aquestes pràctiques tan aberrants.  

Per tant, ja s’hi actua i ja hi ha protocols, i no només els nostres, sinó també els de la 

Generalitat. A Mataró fa un mínim d’una dècada que s’hi va començar a treballar i el 

2007-2008 va haver-hi també un canvi per a endurir encara més els protocols. I un 

dels nostres objectius ha estat sempre no estigmatitzar, que és el contrari del que fa 

aquesta proposta. Nosaltres pensem que, de fet, aquest és l’únic esperit de la 

proposta. No hem de fer de legisladors. Hem de complir les lleis que tenim i hem de 

fer que es castigui fins allà on puguem qui no les compleix, però la nostra feina és 

treballar per la convivència. A més, des de les entitats i els agents socials actius es 

fan un munt d’accions de formació i sensibilització. 

Hi ha una gran diferència amb la proposta anterior i és que nosaltres sí que pensem 

que encara hi ha molt per fer per la igualtat de gènere en el conjunt de la nostra 

ciutat, però la feina que s’havia de fer contra la pràctica de l’ablació i que es continua 

fent ja fa molt temps que es fa i hem aconseguit eradicar-la, o gairebé del tot, de 

Mataró.  
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D’altra banda, lamento que el Govern municipal accepti la proposta —perquè crec 

que ho farà—, ja que acceptant-la no posen en valor tota la feina que es fa des 

d’aquest Ajuntament, a nivell tècnic, per eradicar la pràctica, per fer-ne el seguiment. 

Vostè han caigut en aquesta moció trampa.  

 

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

i Consum, posiciona el vot de CIU en sentit afirmatiu pels mateixos arguments que 

s’han donat en la moció anterior. Entenem que s’ha de condemnar la pràctica de 

totes les formes de mutilació femenina. També destaquem el treball que s’està 

realitzant des de la Taula d’Infància i, en particular, destacar el protocol per 

l’abordatge de situacions de maltractament i risc social dels infants i adolescents. La 

regidoria té un paper proactiu i continuarà amb els treballs i buscant fórmules per 

protegir els infants, en aquest cas, les dones, per garantir el seu creixement en un 

estat de dret. 

Sr. Fernandez, vostè ha dit que s’ha treballat, però és que hem de continuar 

treballant. Que hem caigut en una trampa? No veig una trampa on no diu 

“immigració”, on no diu “gent immigrada”, on no diu cap terme que faci referència a 

cap col·lectiu. Si ho digués, podríem dir que estem estigmatitzant, però no ho diu. 

Simplement estem donant suport a una moció, de la mateixa manera que hem donat 

suport a la del PP i entenem que aquí no hi ha trampes ni res amagat. 

 

La senyora Mónica Lora subscriu el que ha dit la Sra. Ortiz. 

 

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).   

Vots en contra: 10, corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2)  
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Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular.  

  

 
 

27  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA, PER INSTAR 

ALS IMANS DE LES 4 MESQUITES DE MATARÓ PER A QUE 

CONDEMNIN PÚBLICAMENT I SENSE EMBUTS LES 

DECLARACIONS DE L’IMAN DE LA MESQUITA DE TERRASSA 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Atès que ja fa més de dos mesos els Mossos d'Esquadra que es van infiltrar a la 
mesquita del carrer Doctor Pearson de la ciutat de Terrassa per gravar, traduir i 
analitzar alguns dels discursos que l'imam Abdeslam Laarusi pronunciava tots els 
divendres davant de més de 1.500 fidels musulmans. Segons les investigacions, el 
líder religiós posava exemples de com pegar a les dones. 
 
Atès que una vegada es van donar a conèixer els discursos i un cop traduïts i 
exposats a l'opinió pública, s'hi podien llegir frases com "no es tracta de trencar-lis els 
ossos o fer-les sagnar, el millor és copejar-les amb un bastó, amb els punys o les 
mans en diferents parts del cos". A més, en els seus discursos, l'imam aconsellava 
als seus fidels de "corregir" les dones que mantinguessin conductes "desviades" 
aplicant-lis-hi fórmules de violència física i psicològica, explicant com i de quina forma 
havien de copejar-les o maltractar-les. 
 
Atès que l'imam denunciat és vocal d'un dels grups musulmans més importants de 
Catalunya, el Consell Islàmic Cultural de Catalunya, i que els seus missatges són 
discriminatoris i vulneren el principi d'igualtat i el dret a la integritat física i moral de la 
dona. 
 
I atès que al grup municipal de PxC li preocupa tot això exposat més amunt i per tant 
vol manifestar el seu més profund rebuig als fets esdevinguts a la mesquita Badr de 
Terrassa, i ens preocupa que en les mesquites del nostre municipi, es promoguin la 
violència, l'odi i el maltractament a la dona, per tant, ens veiem en el deure de 
presentar aquesta proposta. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
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• Instar als imams del nostre municipi que manifestin públicament el seu rebuig a 

les declaracions de maltractament, odi i violència contra la dona per part de 
l'imam de Terrassa.” 

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

Popular, pensa que el que ha dit l’imam és una autèntica barbaritat i, per tant, si es 

demostra que és veritat mereix una sanció penal per part de la justícia. No podem 

permetre aquesta mena de declaracions, que suposen un greu atac contra les dones. 

Dit això, jo també celebraré si els imams de la ciutat de Mataró rebutgen aquesta 

mena de declaracions. Però el que poso en dubte és que sigui el ple de l’Ajuntament 

qui hagi d’instar els imams a manifestar públicament el seu rebuig a les declaracions 

de l’imam de Terrassa. Perquè si des del ple municipal hem d’exigir aquestes 

declaracions als imams, el mateix hauríem de fer amb tots els capellans de la ciutat 

de Mataró perquè rebutgin les declaracions homòfobes que fa pocs dies el bisbe 

d’Alcalá de Henares ha dit contra l’homosexualitat. Deia textualment: “porta la malícia 

del pecat i és un engany que se serveix de la temptació”. Aquest senyor, Juan 

Antonio Reig Pla, ha fet unes declaracions que no només generen dolor passiu a 

moltes persones que viuen l’homosexualitat com una opció personal, sinó que també 

justifiquen accions i agressions físiques que sistemàticament ha patit el col·lectiu gai i 

lesbià.  

Suposo que estarem d’acord que no pertoca a l’Ajuntament de Mataró demanar als 

capellans de la ciutat que facin aquestes declaracions de rebuig públiques, la qual 

cosa no han fet mai. 

Només en el cas que algun imam de la ciutat aplaudís les declaracions de l’imam de 

Terrassa, potser sí que s’hauria d’actuar des de l’administració local. Si no es dóna 

aquest supòsit, entenc que aquesta no ha de ser la nostra tasca. 

Finalment, vull demanar que fem el just cas als sermons en base a la moral que des 

d’algunes religions s’han fet i que malauradament han portat molt de dolor a molts 

col·lectius.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, remarca que la proposta presentada diu 

textualment: “Ens preocupa que a les mesquites del nostre municipi es promoguin la 

violència, l’odi i el maltractament a la dona i, per tant, ens veiem en el deure de 

presentar aquesta proposta”. La utilització del present dóna a entendre que vostès 

coneixen que hi ha episodis de violència. Per tant, aquesta és una acusació clara, 

perillosa i estigmatitzadora. Si vostès tenen proves que en qualsevol mesquita de la 

ciutat s’està cometent un delicte, el que han de fer és portar-lo davant la justícia. El 

que passa és que nosaltres pensem que a vostès no els interessa la veritat. El seu 

objectiu amb aquesta proposta és posar a l’ull de l’huracà tots els musulmans, 

assenyalant-los com a instigadors d’odis o violències. La qüestió és fer-los aparèixer 

com els culpables, no ja de la crisi o de la violència de gènere o de la delinqüència, 

sinó que a més volen fer-los aparèixer com una mena de monstres.  

Els recordo que estem en un estat de dret, on regeix la presumpció d’innocència per 

a tothom i, per tant, també per a l’imam de Terrassa. 

En segon lloc, ja hi ha hagut un pronunciament de la Unió de Centres Islàmics de 

Catalunya, que agrupa la majoria de mesquites a Catalunya, a la qual pertany la de 

Terrassa, i que ja va fer un comunicat rebutjant qualsevol interpretació que discrimini 

la dona o en justifiqui el maltractament físic o psíquic: 

“Evidentment, rebutgem tota mena de discriminació, incitació a l’odi, maltractament, 

que pugui patir qualsevol dona independentment de la seva creença, basant-nos en 

la noble essència de l’islam, que dignifica tot ésser humà, prohibint el maltractament, 

la violència de gènere, la desigualtat i la injustícia.” Per tant, entenem que les 

mesquites de Mataró, que pertanyen a la Unió, també subscriuen el comunicat.  

D’altra banda, la Generalitat s’ha personat en la causa contra l’imam i el fiscal de 

delictes d’odi i discriminació de Catalunya va interposar, el passat 21 de març, una 

querella criminal contra l’imam de Terrassa.  

El que pretén la proposta i altres que vostès han presentat aquí és que entrem a jugar 

en aquest joc de la islamofòbia. Les males praxis o les males conductes delictives 

són sempre individuals i no es poden imputar a una creença religiosa. Aquesta 

presumpta actitud de l’imam no la podem extrapolar a tota la comunitat. El que cal en 

aquests casos de crisi econòmica i social i de patiment generalitzat és fer un crit a la 

responsabilitat social i política, a crear cohesió i no incendiar i criminalitzar una part 

de la ciutadania. 
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Un petit apunt: pel que fa a la vinculació de violència masclista i islam, podem dir que 

al Marroc, amb la Llei de Família de 2003, ja es prohibeix aquest tipus de 

maltractaments i valoracions d’inferioritat de la dona.  

Per tot plegat, nosaltres no hi donarem suport.  

 
 
 

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

Catalunya, pensa que és un tema complicat i, de fet, no li agrada el terme “instar”.  

Sr. Safont-Tria, els capellans de Mataró probablement no s’han pronunciat, però sí 

que ho ha fet el seu cap, la qual cosa ens podria servir. 

El que suposadament va dir aquest imam no es pot permetre i jo, si es demostra que 

és cert, el que faria és tornar-lo al seu país. És inadmissible. 

Jo no sé què pretén Plataforma amb la seva proposta, però el que a mi em molesta 

realment és que això sigui cert —i pel que sembla hi ha transcripcions dels Mossos 

que així ho demostren—.  

No ens agrada el terme “instar”, perquè el que hauríem de fer és recomanar. En 

aquesta ciutat, en altres moments, hi ha hagut pronunciaments del col·lectiu islàmic 

desmarcant-se d’algun fet important. Els hem vist en alguna manifestació important. 

Nosaltres entenem que seria recomanable i sa per a tothom que sí que expressessin 

el seu rebuig a les declaracions de l’imam de Terrassa. Aquest senyor ha fet un mal 

increïble a molta gent que segur que pensa com nosaltres.  

Demano a la Sra. Lora, però, que canviï el verb “instar” per “recomanar”. No sé si des 

del ple de l’Ajuntament o des del servei de Nova Ciutadania, que és un 

pronunciament clar. Si no m’equivoco, fins i tot hi ha una associació de dones 

islàmiques a la ciutat. Crec que seria recomanable que es pronunciessin i que anem 

recordant que aquests fets són reprovables.  

 
 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, deixa clar que des 

del seu grup condemnen qualsevol incitació a la violència, donat que per sobre de 

cultures i religions estan els drets fonamentals de les persones i els nostres principis 

democràtics i constitucionals. 



 142

Som contundents amb qualsevol pràctica que negui o contradigui o vulneri els 

principis comuns de la convivència i que tothom, vingui d’on vingui, ha de complir.  

Per descomptat que estem en contra d’aquestes declaracions de l’imam de Terrassa i 

les condemnem enèrgicament, però no estem a favor de la proposta de resolució per 

les raons següents: 

En primer lloc, perquè transmet culpabilitat i ens sembla molt greu que des d’un grup 

municipal ens saltem la presumpció d’innocència. Hi ha un procés obert i l’hem de 

respectar al màxim en un estat de dret, malgrat puguem pensar que aquest senyor és 

culpable. 

En segon lloc, perquè trobem a faltar per part de Plataforma que condemni altres 

membres d’altres col·lectius que han pogut fer declaracions que també puguin incitar 

a la violència contra determinats col·lectius.  

En tercer lloc, perquè la relació històrica d’aquest Ajuntament amb aquests col·lectius 

es canalitza a través de les entitats. I la interlocució ha de ser amb els presidents de 

les entitats, que són els líders socials, i no amb els imams, que són els líders 

religiosos.  

 

 

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

i Consum, posiciona el vot de CIU en sentit negatiu.  

Hi votem en contra, no perquè no condemnem les manifestacions de l’imam de 

Terrassa en cas que es declarin provades, sinó perquè hem de respectar la 

presumpció d’innocència com a principi fonamental del nostre marc jurídic. Hi ha una 

causa oberta, una querella, en què la fiscalia i l’Institut Català de la Dona que s’ha 

personat com a acusació particular imputa un presumpte delicte de l’art. 510 del codi 

penal, en el sentit d’incitar la discriminació, l’odi i la violència contra grups o 

associacions. Però no deixa d’emmarcar-se en un procediment penal i creiem arriscat 

condemnar frases o manifestacions que, en cas que siguin provades, poden ser 

condemnades, però que encara han de ser jutjades.  

El Govern municipal ha condemnat, condemna i condemnarà qualsevol manifestació 

o proclamació o acte que vagi en contra dels drets universals, i sobretot els que van 

en contra de les dones, la infància i els col·lectius més vulnerables. 
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El Govern manté un diàleg obert i fluït amb els responsables de les associacions que 

gestionen les mesquites de la ciutat. En aquest sentit, si s’ha d’instar les 

associacions, se les pot instar, però el que no podem acceptar és aprovar una moció 

sobre uns fets que encara no han estat condemnats.  

 

 

La senyora Mónica Lora manifesta que a la part resolutiva de l’acord canviarien la 

paraula “instar” per “recomanar”.  

Lògicament nosaltres no podem fer de jutges, ja que això és cosa dels tribunals, però 

està clar que les declaracions emeses per aquest individu són les que són i nosaltres 

considerem inacceptables que s’hagin pronunciat dins d’un centre de culte religiós. 

Per tant, canviem “instar” per “recomanar”.   

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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: 19, corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8),  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 

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

Abstencions: Cap.  

 

 

 

28  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PPC PER TAL DE QUE EL GOVERN 

MUNICIPAL NEGOCIÏ AMB PRIVATS PROPIETARIS DE 

VIVENDES DESHABITADES O OCUPADES PER PERSONES 
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ALIENES A LA PROPIETAT A LA NOSTRA CIUTAT LA SORTIDA 

AL MERCAT D’AQUESTES EN RÈGIM DE LLOGUER A PREUS 

ASSEQUIBLES. 

 

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 
“La preocupació dels electes de tots els Grups Municipals per la situació 
d’impossibilitat d’accedir a una vivenda en que es troben molts veïns i veïnes de 
Mataró s’ha posat de manifest en diferents ocasions al nostre Ple Municipal, aquesta 
preocupació s’ha reflectit en vàries Mocions que han estat aprovades i més 
recentment en la creació i els treballs de la Comissió sobre els Desnonaments. 
 
Tot el que es faci per garantir el dret dels mataronins i mataronines a una vivenda 
digna serà sempre poc i és la nostra obligació fer tot allò que puguem per garantir-lo. 
És també  cert que las competències i recursos que tenim sobre aquest tema són 
pocs  i del tot insuficients, per la qual cosa creiem que s’han d’explorar noves vies i 
intentar posar a  disposició d’aquelles persones que o bé no tenen una vivenda o bé 
hagin perdut la seva un habitatge. 
 
Aquesta preocupació no només es produeix a la nostra ciutat si no que altres 
localitats estan treballant en aquest sentit, algunes amb iniciatives molt interessants i 
reeixides, tal com les oficines municipals per mediar en els desnonaments o d’altres 
com la negociació amb les entitats financeres per tal que treguin al mercat pisos buits 
o que ocupen persones alienes a la propietat  a preus socialment raonables i 
assequibles. 
 
Creiem que és la nostra obligació intentar garantir que els mataronins i les 
mataronines gaudeixin d’una vivenda digna i sostenible, per la qual cosa i en la 
situació econòmica actual, cal una forta implicació del sector públic en assolir aquest 
objectiu i que una bona manera de fer-ho és establir col·laboracions amb els privats 
propietaris d’un parc de vivendes considerable. 
 
Des de l’Ajuntament de Mataró es pot oferir als privats una sèrie d’avantatges que els 
faciliti el fet de posar al mercat el parc de vivendes que tinguin deshabitades a preus 
raonables i assequibles, entre aquestes avantatges podríem citar les següents: 
 
-La Gestió Comercial de les vivendes, amb la incorporació de les mateixes a la web 
municipal, als programes de promoció de vivenda que pugui fer l’Ajuntament de 
Mataró i podria beneficiar-se dels possibles acords que l’Ajuntament pugui tenir 
concertat amb altres organismes públics. 
 
-La Gestió Prèvia de la fase de subscripció dels contractes d’arrendament, amb la 
recepció i gestió de sol·licituds i/o  comprovació de que no es produeix cap frau. 
 
-La Gestió de la validació de les condicions econòmiques dels arrendataris. 
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-Qualsevol altre tipus de gestió, comprovació o visita que s’hagi de realitzar a les 
vivendes. 
 
-Gestió de la rehabilitació, condicionament  i/o adaptació de les vivendes que es 
posin a disposició de l’Ajuntament amb l’objecte actual. 
 
Per tot el que hem argumentat amb anterioritat proposem al Ple de l’Ajuntament de 
Mataró el següent ACORDS: 
 
1.- L’Ajuntament de Mataró estudiarà les experiències que s’estan duent a terme a 
altres poblacions que tenen el mateix objectiu que es proposa en aquesta iniciativa. 
 
2.- L’Ajuntament de Mataró procedirà a negociar amb els privats propietaris de 
vivendes deshabitades i/o ocupades il·legalment per tal de que posin a disposició de 
l’Ajuntament de Mataró aquests habitatges amb l’objectiu de facilitar als mataronins 
més desafavorits econòmicament el seu accés a una vivenda.  “ 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, diu al Sr. López que hi votaran negativament. Vostès es volen penjar una 

medalla que no es mereixen. Podrien fer moltes coses a nivell estatal, perquè ara 

mateix tenen el Govern, i segurament modificant algunes lleis solucionaríem molts 

problemes que ara tenen moltes famílies. Sembla ser, però, que no hi ha la voluntat 

política per solucionar el problema real que tenim. 

Hi votaré que no, perquè avui vostès estan fent partidisme d’unes actuacions que 

vam decidir en aquest ple que les portaríem de forma conjunta a través d’una 

comissió mixta per prevenir els desnonaments i, en certa manera, vostès estan 

trencant aquest treball col·lectiu, la qual cosa lamento. Això contrasta amb les seves 

aportacions al consell per prevenir els desnonaments, que són nul·les en propostes i 

en idees. Si tenen propostes, portin-les a la comissió mixta.  

També estem en desacord, perquè la proposta en si pretén la quadratura del cercle. 

Si realment volem solucionar els problemes de l’habitatge, inevitablement haurem de 

posar contra les cordes les entitats bancàries en comptes del que aquí es proposa de 

finançar-les per tal de posar a disposició, a un preu raonable, els pisos que tenen en 

estoc.  

Estic d’acord que una solució passa perquè aquests pisos dels quals disposen les 

entitats i promotores i que ara mateix estan bloquejant el mercat de l’habitatge es 

posin a un preu assequible per a moltes famílies. Però facilitar això no vol dir 
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subvencionar aquestes entitats bancàries, que són justament les culpables de la 

situació. 

Per tant, nosaltres, a part de mesures en aquesta línia, també entenem que el que 

s’ha de fer és pressionar les entitats a través de posar cada vegada les coses més 

difícils perquè es puguin tenir en propietat quantitat indecent de pisos sense posar-los 

en lloguer o a la venda a uns preus assequibles. Això es pot fer gravant i creant les 

condicions perquè no es puguin tenir aquests estocs que, en molts casos, són 

insultants.  

Finalment, li demano que retiri la proposta i que en la comissió especial puguem, 

col·lectivament, discutir sobre el tema i, en tot cas, també col·lectivament, si hi ha un 

acord, que el portem al ple per a votar-lo d’una manera consensuada.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, lamenta molt la proposta presentada. Ens 

pensàvem que tots formàvem part del mateix equip i que tots estàvem a favor de 

millorar l’accés a l’habitatge per a aquelles persones que se’n queden sense. I perquè 

tenim una comissió de desnonaments que ha de créixer, on hi ha representats els 

partits polítics però també una part important de la societat civil. Aquesta proposta va 

en una línia absolutament d’esquenes a aquesta societat civil. 

Per tant, no em faci que hi hagi de votar en contra i retiri la proposta. Porti-la allà on 

l’hagi de portar i aporti tot allò que calgui. Crec que l’acord que vam prendre per 

unanimitat encara ha de seguir vigent, hem d’aprofundir-hi i hauríem d’intentar crear 

l’oficina d’intermediació, que és essencial. 

 

 
 
 
El senyor Juan Antonio Ciller, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot 

d’abstenció. Creiem que aquesta tasca ja la fa la comissió de desnonaments, 

integrada per la majoria de grups parlamentaris de l’Ajuntament. 
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, confessa la seva sorpresa per la presentació d’aquesta 

proposta. Primer perquè la comissió de desnonaments s’ha fet per treballar, està 

formada per gent que pertany a Creu Roja, Càrites, Benestar Social, al Defensor del 

Ciutadà, membres de tots els partits polítics. Estem treballant tots els divendres, 

tothom posa la seva opinió i la seva feina. Estem treballant amb absolut consens i 

hem consensuat una sèrie de feines. Així doncs, per respecte a totes aquestes 

persones i treball realitzat, he de votar en contra de la proposta: 

S’ha treballat i ja hi ha un servei de mediació en marxa des de la primera setmana 

amb sis persones treballant en la intermediació d’aquests casos. S’ha creat un 

protocol d’actuació per als casos individuals, el qual ha estat consensuat i treballat 

per aquestes entitats esmentades, s’ha passat a tots els grups, que hi ha donat el 

vistiplau, i totes les persones ara mateix a Mataró que tinguin un problema d’aquests 

poden anar a tres llocs. I a Benestar Social hi ha sis persones dedicades a això. 

També s’han exposat les diferents opcions per oferir a les entitats financeres. 

Aquestes opcions són totes legals i possibilistes. Està funcionant. Hi ha casos que ja 

s’han atès i als quals s’ha arribat a un acord.  

Després es va considerar que s’havia de crear una altra comissió, que era una 

comissió a nivell de treball amb les entitats financeres. Aquesta la liderem l’advocat 

de Càrites, el Defensor del Ciutadà, la Cambra de la Propietat i jo personalment. Qui 

no ve és perquè no vol. Hem treballat i estem treballant amb les entitats bancàries i ja 

ens hem reunit amb la CAM, Banc de Sabadell, Bankia, Caixa Bank, BBVA, Banc de 

Santader, UNNIM, Ibercaja, Kutxa i Catalunya Caixa. Però el que nosaltres els 

demanem és allò que hem consensuat dins la comissió. Dins la comissió es va posar 

sobre la taula que no podíem cedir a tot el que les entitats demanaven: jo 

personalment vaig ser de les partidàries de fer cessions per a aconseguir-ho, però 

per unanimitat vam considerar que havíem de demanar a les entitats que posessin a 

disposició de l’Ajuntament aquests pisos buits i que l’Ajuntament hauria d’oferir-los 

algun tipus de subvenció, d’IBI com a molt, a canvi de la gestió per posar aquests 

pisos a disposició de la gent que els necessités. Respecte a la proposta, les entitats 

exposen que hi ha una problemàtica o risc de no cobrar el llogar i de possibles 

desperfectes que deixin els inquilins. Estem encallats en això. La comissió va decidir 

per unanimitat no cedir en aquest aspecte, i és per això que estem encallats.  



 148

La negociació amb les entitats és molt difícil i molt dura en aquests moments. Jo 

personalment li vaig demanar a vostè, ja que coneixia que a Badalona semblava que 

s’havia firmat algun tipus de conveni, que se n’informés per fer la seva aportació dins 

la comissió. Però la notícia que tinc és a través de la proposta, la qual cosa no em 

sembla raonable. 

Personalment, he anat a Terrassa i he parlat amb el Sr. Muntanya, que és qui es 

dedica a això, i el que s’ha fet allà és que, a través del Col·legi d’Advocats, es 

destinen uns diners perquè facin el que nosaltres ja estem fent en aquest moment a 

l’Ajuntament amb aquest servei de mediació. Per tant, estem a igual nivell o millor, 

perquè ho fem des de dins la casa. També hem parlat amb Castelldefels, que fa anys 

que treballen en això, però en general les experiències que hi ha són poques i 

realment no puc dir que tinguem tancat cap acord amb cap entitat bancària. 

M’agradaria que ho aconseguíssim i m’agradaria que vostè ens hi ajudés des de la 

comissió. 

Pel que fa al tema de negociar amb els privats propietaris, això ja es fa a 

Prohabitatge des del 2004. El que no es fa és demanar als propietaris que sigui per 

un import de 150 euros, que és el que hem decidit a la comissió de desnonament. 

Hem decidit que per aquests pisos buits com a molt hem de cobrar a la gent 150 

euros, perquè han d’estar destinats a gent que realment té els mínims i, per tant, no 

els podem demanar que paguin ni 400 ni 500 euros. 

Em sap greu, doncs, haver de votar en contra d’aquesta proposta, però trobo que és 

poc respectuosa, no envers la feina feta per mi, sinó per la feina feta per tots els 

membres, especialment els representants de les entitats que hi participen de forma 

voluntària i gratuïta.  

 

 

El senyor José Manuel López expressa que la Sra. Rodríguez sap perfectament per 

què això ha anat així.  

D’altra banda, em diu la meva companya que aquesta proposta s’havia posat sobre 

la taula en la comissió de desnonaments i que precisament ella l’havia comentada, 

fet que desconeixia. 

Nosaltres no ens volem posar cap medalla, però és veritat que el recent Govern del 

PP és el primer que ha intentat fer alguna cosa en aquest sentit.  
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Aquesta proposta el que té és que no cal marxar a 600 km, perquè ho tenim aquí a 

20 km, a Badalona, on hi ha un centenar d’habitatges posats a disposició amb un 

preu d’entre 140 i 220 euros, amb la tarifació social aplicada. I això que, si no recordo 

malament, el govern de Badalona i el de Mataró es van constituir el mateix dia. 

Per tant, jo vull acceptar el fet que hagi anat així. Després d’una actuació 

desafortunada cap al Sr. Dani Gracia, ell es va negar a venir a veure’ls a vostès. Els 

actes tenen conseqüències. En definitiva, el que els estem demanant i ja hem dit és 

que hem de ser molt més emetents.  

El nostre respecte cap a la gent de la comissió, tot. També li dic, però, que algunes 

coses que estem veient —i això va per vostè, Sr. Safont—, algunes actuacions, algun 

intent d’apropiació del que s’està fent en la comissió de manera partidista... no ens 

agrada. I aquí al ple passat en vam tenir una bona mostra. Ha citat la Sra. Rodríguez 

un dels membres que forma part d’aquesta plataforma que ens va venir a visitar en el 

darrer ple per no sé quin motiu encara. Per tant, això que vostè reclama que hem de 

fer tots, ho hem de fer tots. I ens ho hem de creure tots.  

Em quedo, doncs, amb el que ha dit el Sr. Martínez: no tinc cap inconvenient a retirar 

la proposta, que inclou el conveni que s’ha signat a Badalona. A més, el Sr. Gracia 

ens va dir que no tenia cap inconvenient a explicar aquest tema i, per tant, la retirem i 

la presentarem en la propera comissió que hi hagi. Aquest conveni a nosaltres ens 

ha semblat interessant, tot i que també s’ha de dir que a Badalona hi ha una realitat 

diferent que a Mataró.  

 

Per tot això retirem la proposta.  

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 

29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL SISTEMA 

D’ESTALVI D’AIGUA “KIT WATER DOLO”. 

 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 
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“A mitjans de l’any 2010 es finalitzaven les obres dels habitatges públics promoguts 
per PUMSA i Prohabitatge  al carrer Churruca, a la venda en règim concertat. En el 
seu moment es van promocionar el pisos per la qualitat dels immobles i una de les 
particularitats que es destacaven en la promoció era l’innovador sistema de depuració 
d’aigües, patentada per l’empresari Mataroní Xavier Doló i guanyador dels Premis 
Cre@tic i CTI de Viena. 
 
El sistema, suposadament, recull les aigües grises de les dutxes i també de la pluja, 
separa els sòlids dels líquids i deixa l’aigua sense partícules a través d’un filtre i això 
permet reutilitzar l’aigua per a cisternes dels vàters. Aquest sistema que en un principi 
havia de suposar un estalvi en consum d’aigua resulta, segons alguns dels veïns que 
en fan ús, que no funciona.  
 
Tenim entès que la mateixa empresa que ha instal·lat el sistema té la patent pel seu 
manteniment, però cap de les accions que s’han dut a terme no han resolt el seu 
correcte funcionament. 
 
Alguns dels veïns s’han queixat sense èxit a PUMSA a l’espera d’una resposta 
satisfactòria per resoldre els seus problemes que no s’acaben amb el sistema Kit 
water Dolo. Al soterrani on hi ha el pàrquing dels habitatges hi ha problemes 
d’humitats que no s’han resolt malgrat que en el moment de l’escriptura, des de 
PUMSA, es van comprometre a resoldre.  
 
És per tot això que la CUP presenta les preguntes següents: 
 

1. El govern té coneixement que el sistema “Kit water Dolo” instal·lat en diversos 
edificis de protecció oficial no funciona correctament? 

2. En quins edificis l’Ajuntament ha instal·lat el sistema “Kit water Dolo”? 
3. L’Ajuntament ha presentat reclamacions a l’empresa fabricant i instal·ladora 

d’aquest sistema de depuració d’aigües? En cas afirmatiu, quina ha estat la 
resposta? 

4. Què es pensa fer per solucionar l’actual situació? 
5. L’Ajuntament continuarà instal·lant aquest sistema en altres edificis? 
 

 
I formula noves preguntes:  
 
El sistema d’estalvi d’aigua instal·lat per l’empresa Innovacions Tecnològiques Doló al 
carrer Churruca, disposa de diversos aparells, bomba i dipòsits a la sala 
d’instal·lacions, canonades d'anada i tornada, els dipòsits de coberta etc. 
 
1) La factura de 10.360,00€ + IVA de l’empresa Innovacions Tecnològiques Doló, 
referents a la instal·lació a l'edifici del C/ Churruca del seu sistema d’estalvi d’aigua, 
quins materials i quines feines desglossades inclou?  
 
2) PUMSA va assumir alguna despesa alhora d’instal·lar el sistema d’estalvi d’aigua 
Kit Dolo? 
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3) Si finalment no s'arregla el sistema, tal com sembla ser, com es compensarà als 
propietaris per l'import total de totes aquestes instal·lacions que quedaran 
inutilitzades, i per l'estalvi d'aigua que no han pogut realitzar els usuaris en haver 
d'utilitzar aigua de companyia tot aquest temps?” 
 
 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, contesta, respecte a les primeres preguntes, que 

efectivament s’han fet els requeriments a l’empresa, tal com es va contestar per 

escrit, i s’ha instat aquesta a solucionar els problemes. 

En relació a la primera qüestió de les noves preguntes, val a dir que la factura de 

10.360 € es va liquidar a Innovacions Tecnològiques Doló i correspon a la instal·lació 

de la planta baixa, subministrament i col·locació de dipòsit d’acumulació de 75 litres, 

bomba d’impulsió, vàlvula motoritzada de seguretat, tres sondes, generador d’ozó, 

vàlvula antiretorn, quadre elèctric i mòdem GSM amb tarja SIM per comunicar les 

avaries, instal·lació de planta coberta, subministrament i col·locació de tres dipòsits 

de circulació de 1.000 litres, amb dos difusors ceràmics per dipòsit, generador d’ozó, 

filtre de sortida i diverses aixetes manuals de pas al llarg de les corresponents 

conduccions. 

Pel que fa a la segona pregunta, PUMSA va assumir els 10.360 € dels quals s’ha 

parlat. En resposta a la darrera pregunta, pel que ens han explicat, en aquests pisos 

es van posar els dos sistemes: el nou i el tradicional. Per tant, si finalment no es 

poden resoldre els problemes d’aquesta instal·lació, els propietaris poden utilitzar el 

sistema tradicional. En cap moment es va vendre aquests pisos per un preu superior. 

En cap cas es van vendre aquests immobles als propietaris, segons m’han informat 

els tècnics de la casa, pel fet de tenir aquest sistema. Els pisos es venien pels seus 

metros, per la ubicació, per la cuina, etc., i això era una cosa addicional que l’entitat 

posava als pisos. És el mateix preu que qualsevol altre pis que s’ha venut en aquells 

moments a preu de protecció oficial, cosa que he comprovat jo mateixa. 

De tota manera, estem treballant amb el Sr. Dolo per intentar arreglar aquesta 

situació, com no pot ser d’una altra manera, i, sinó, se li reclamaran aquests diners 

que se li han pagat per una cosa que finalment no funciona. 
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El senyor Xavier Safont-Tria demana a la Sra. Rodríguez que li facilita la primera 

resposta per escrit. Respecte a la segona pregunta, potser la resposta no ha estat 

ben interpretada. Entenc que PUMSA ha pagat els 10.360 €, però la pregunta anava 

en el sentit de si PUMSA havia fet alguna acció per la instal·lació d’aquest sistema 

que estigués a banda d’aquests 10.360 €, que és una factura en nom de l’empresa 

Innovacions Tecnològiques Doló.  

 

 

La senyora Montserrat Rodríguez respon que, segons la informen els tècnics, les 

despeses generades amb motiu de la instal·lació del tractament d’aigües grises per 

ser usades en les cisternes del vàter van ser únicament les liquidades a Innovacions 

Tecnològiques Doló.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria reitera que es va usar publicitat enganyosa per vendre 

aquests pisos, oferint la instal·lació innovadora de què disposaven, i això representa 

un perjudici per als compradors que potser van triar aquest pis perquè tenia aquest 

avantatge. Entenc que per part dels propietaris aquest fet és denunciable i s’hi hauria 

de buscar una solució. 

El senyor Joan Mora, alcalde president, opina que aquest tema es pot continuar 

tractant al Consell d’Administració de PUMSA i fer-ne un seguiment. 

 

 

 

30  -  PRECS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PROCÉS D’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS A LES ENTITATS VEÏNALS AL 2012. 

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, demana que 

aquests precs siguin retirats. 
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31  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL D’INSTAR AL GOVERN 

MUNICIPAL A NEGOCIAR AMB L’EMPRESA “CORTE INGLES” 

QUE PER LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE COMERCIAL ES 

CONTRACTIN TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ATUR 

RESIDENTS A MATARÓ. 

 

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

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
 “La construcció dels grans magatzems que han de fer la funció de dinamitzador del 
comerç i l’activitat comercial de la nostra ciutat, es vista per un gran nombre de 
ciutadans com una oportunitat de trobar un lloc de feina. 
 
Des de que es va anunciar la formalització de  l’adquisició per part del Corte Inglés 
del solar de Can Fabregas i Caralt han estat nombrosos els ciutadans que s’han 
adreçat a nosaltres i també, estem segurs que a d’altres Grups Municipals, per tal de 
demanar-nos informació sobre quina seria l’empresa constructora i si podrien accedir 
a un lloc de feina durant la construcció de l’edifici. 
 Coneixem que no es poden introduir clàusules que obliguin a l’empresa en 
aquest sentit, però si que creiem que es la nostra obligació com a representants de 
tots el mataronins i les mataronines, intentar que l’empresa sigui sensible a les 
necessitats dels nostres conciutadans i per tant que es contractin aturats de la nostra 
ciutat per a la construcció del Centre Comercial. 
 Pensem també que en aquesta negociació s’hi poden introduir algun tipus 
d’avantatges o bonificacions que facin més atractiu per a l’empresa el contractar a 
persones en situació d’atur de la nostra ciutat.  
    
 Es per aquests motius que presentem els següents Precs: 
 
 -El Govern Municipal s’adreçarà a l’empresa constructora dels Grans 
Magatzems que s’han de construir a la nostra ciutat per tal de fer-los veure la 
conveniència de contractar persones aturades residents a Mataró. 
 -El Govern Municipal estudiarà possibles mesures incentivadores que es 
puguin oferir a l’empresa constructora del Centre Comercial per tal de que li resulti 
atractiu el contractar persones aturades de la nostra ciutat. 
 -El Govern Municipal traslladarà a l’empresa constructora aquests possibles 
incentius per tal de negociar-los i assolir l’objectiu que manifestem en aquest Prec.” 
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

reconeix que es tracta de dues preocupacions importants. La primera és a nivell de 

contractació directa d’aquests 1.000 llocs de treball que s’espera generar. En breu 

tindrem un conveni amb l’IMPEM per fer servir al màxim possible la seva bossa de 

treball, les seves instal·lacions i serveis. 

D’altra banda, les obres molt probablement seran donades a una gran constructora i 

el que hem d’intentar és que aquesta subcontracti empresaris de Mataró per fer la 

feina. De fet, els estudis geotècnics ja han començat i s’han assignat afortunadament 

a una empresa de Mataró.  

Nosaltres anem insistint amb les persones de dins de El Corte Inglés i intentarem 

arribar a algun tipus d’acord perquè la interlocució sigui molt fàcil. Ja tenim una 

persona a El Corte Inglés amb la qual des de fa setmanes pot parlar qualsevol 

empresari o constructor que hi estigui interessat. Farem tot el possible perquè les 

empreses de Mataró puguin dur a terme el màxim possible de les feines i es creï la 

màxima ocupació a la ciutat.  

 

 

32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE CENTRES 

CULTURALS I DE FORMACIÓ RELIGIOSA A DIFERENTS 

BARRIS DE LA NOSTRA CIUTAT. 
 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Al passat Ple del mes de Març el Grup Municipal del PPC va presentar una sèrie de 
preguntes sobre la preocupació que ens havien fet arribar diversos veïns de barris de 
la nostra ciutat  per l’obertura i proliferació de centres de formació cultural i religiosa a 
on es reuneixen un nombre important de nens i nenes, a alguns carrers, fins i tot 
alguns d’aquests centres es troben molt propers els uns dels altres.  En concret ens 
han comentat que en un carrer,del que obviem el nom per tal de no significar-lo 
negativament,  es troben ja dos d’aquests centres i s’està obrint un tercer. 
 
Aquest Grup Municipal defensa la llibertat de culte de totes les persones i respecta la 
Fe i les creences que aquestes puguin professar, però ens preocupa que els nens i 
nenes rebin un adoctrinament en direccions no tan respectables i també la guetització 
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que alguns carrers de la ciutat estan patint per l’acumulació de determinats 
establiments que entenem que fora bo regular, controlar  i evitar per tal d’aturar  com 
dèiem el procés de Guetització de determinades zones de Mataró. 
  
La resposta que varem rebre del Govern Municipal va ser totalment insatisfactòria, 
general i gens clarificadora, tot i que d’aquest tema se n’havia parlat a la Comissió de 
Seguiment del Pacte per la Nova Ciutadania. 

 
És amb l’ànim de fer-nos més entenedors que  tornem a presentar les següents 
preguntes: 
 

1.-Quants Centres culturals i/o religiosos  tenen llicència per desenvolupar la 
seva activitat a la nostra ciutat?  
 

2.- Coneix el Govern Municipal el projecte cultural i/o formatiu que es realitza 
en aquests centres? S’ha comprovat que realment sigui així? 
 

3.- S'ha controlat alguna vegada si es compleix amb  l'aforament màxim 
permès del local? “ 
 

 

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

Política Lingüística i Cultura, contesta a les preguntes: 

 

1. Quants Centres culturals i/o religiosos musulmans tenen llicència per 
desenvolupar la seva activitat a la nostra ciutat? 

El Govern Municipal té coneixement de l’existència dels següents centres 
culturals i/o religiosos musulmans: 

·         Al barri de Cerdanyola: 

o   Associació Cultural Islàmica Annour. C/ Carrasco i Formiguera, 64 
o   Associació Islàmica de la integració (AJII). C/ Sant Bosco, 73. 
o Associació Cultural Mezjid Yunus. C/ Batista i Roca, 2 i C/ Montcada, 

6. Aquest darrer, amb llicència a nom d’Associació 
Cultural Sabusire com acadèmia d’ensenyament de cultura 
africana. 

·         Al barri de Rocafonda: 

o   Associació Cultural Musulmana Al-Ouahda. C/ Colòmbia 31.  
o   Associació Arrissalah. C/ Santiago Rusiñol 8. Aquest local és nou i 

està en tràmit, és per això que té llicència amb comunicació prèvia. 
Pendent de llicència definitiva. 

·         Al centre de la ciutat: 

o   Associació Cultural Mezjid Yunus. Avinguda Jaume Recoder, 84. 
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2.  Coneix el Govern Municipal el projecte cultural i/o formatiu que es realitza en 
aquests centres? S’ha comprovat que realment sigui així? 

Fins al 2011 algunes de les entitats han tingut convenis de col·laboració amb 
el Servei de Ciutadania i Convivència: Associació Cultural Musulmana Al-
Ouahda, Associació Islàmica Annour i Centre Cultural Mezjid Yunus. Els 
convenis de col·laboració s’han signat en base a un projecte i anualment es 
presentaven les memòries de les activitats conveniades. 

L’Associació AJII es va constituir l’any 2010 i no ha tingut cap suport econòmic 
de l’Ajuntament i l’Associació Arrissalah s’ha constituït recentment i ha iniciat 
les seves activitats fa molt poques setmanes. Malgrat tot, i respectant el 
principi d’autonomia establert en la Llei d’Associacions, els serveis tècnics 
municipals fan un seguiment regular, no només de les actuacions 
que realitzen, sinó també de l’estricte compliment de totes les normatives 
aplicables establertes. 

 

3. S’ha controlat alguna vegada si es compleix amb l’aforament màxim permès 
del local? 

Els centres han estat inspeccionats pels serveis tècnics de l’Ajuntament amb 
l’objectiu de concedir la llicència d’obres i la d’activitats. 

Pel que fa a l’aforament, tot i que no s’ha fet cap inspecció específica, no 
consta cap expedient disciplinari d’ofici ni cap denúncia de tercers en cap dels 
centres. 

 

 

33  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA CONTRA LA RETALLADA D’UN LOCAL SOCIAL A 

VISTA ALEGRE. 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, demana que 

aquest prec li sigui contestada per escrit. 

 
 

34  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA INSTAL•LACIÓ DE TERRASSES A LA 

VIA PÚBLICA. 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, demana que 

aquest prec li sigui contestada per escrit. 
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35 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ DEL 

CENTRE D’INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA (CIE) PER A 

DONES EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

36  -  PREGUNTES I PRECS QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 

REFERENT A LA SUPRESSIÓ D’AULES I A L’INCREMENT DE 

PREUS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. 

 

Aquestes preguntes i precs  han estat tractats conjuntament amb el punt núm. 23 de 

l’ordre del dia. 

 

 

37  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER DEMANAR UN INFORME A 

SECRETARIA GENERAL D’AQUEST AJUNTAMENT SOBRE 

L’ACOMPLIMENT PER PART DEL GOVERN DELS ACORDS DE 

PLE. 

 

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt nº 10 de l’ordre del dia. 
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38  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA EN RELACIÓ AL COMPROMÍS PÚBLICAMENT 

ESTABLERT PEL GOVERN MUNICIPAL DE MANTENIR 

L’ACTUAL MODEL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, retira aquesta pregunta perquè sigui tractada a 

la Comissió Informativa Municipal corresponent. 

 

 

39  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’EDIFICI DE L’ANTIC CLUB NÀUTIC. 

 

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt nº 13 de l’ordre del dia. 

 
 

40  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA PROPOSTA DE REDEFINICIÓ DEL 

SERVEI DEL MATARÓ BUS. 

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, demana que 

aquest prec li sigui contestada per escrit. 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 41 i 42 

per venir referits a temàtiques coincidents. 
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41  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’ESFONDRAMENT D’UN IMMOBLE AL 

CARRER SANT ANTONI. 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“El passat dia 23 de febrer de matinada es va produir l'ensorrament d'un immoble 
deshabitat situat al número 38 del C/ Sant Antoni. Aquest fet no va produir danys 
personals ni aparentment materials en els immobles adjacents. 
 
Segons va informar el govern municipal a través del web municipal, l'endemà 
l'Ajuntament va requerir per prendre mesures tant al propietari de l'immoble com als 
promotors de les obres del número 40. També s'informà que en dies successius els 
tècnics municipals van comprovar que els treballs havien estat executats. 
 
Malauradament, però, un mes més tard, el passat dia 27 de març al matí es va 
produir un nou esfondrament, en aquest cas, de l'immoble col·lindant a l'anterior, 
situat al número 36 del mateix carrer. 
 
El dia 23 de març els tècnics municipals van realitzar una inspecció a instàncies del 
propietari d'aquest immoble que aquell dia va trucar a l'ajuntament molt alarmat 
davant les importants esquerdes que detectava en la seva propietat. 
 
El decret signat per l'Alcalde el mateix dia 23 diu textualment: "L'informe tècnic 
conclou que cal requerir als propietaris de la casa del número 36 al desallotjament de 
la mateix amb caràcter imminent. També cal requerir a la propietat que està fent les 
obres del número 40 del carrer Sant Antoni amb caràcter d'urgència: que abans de 24 
h reforci l'estintolament de la paret mitgera per dintre i fora de la casa del número 36, 
de tal manera que garanteixi l'estabilitat de la mateixa." Prossegueix el decret 
recordant que "Els Ajuntaments han d'ordenar l'execució de les obres necessàries 
per a mantenir les propietats en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, 
prèvia audiència de les persones interessades, excepte quan per raons d'urgència o 
necessitat no admetin demora i s'han d'executar de manera immediata. 
 
L'incompliment injustificat de l'ordre d'execució comporta l'adopció de qualsevol de 
les mesures d'execució forçosa previstes, que són l'execució subsidiària a càrrec de 
la persona obligada o la imposició de multes..." 
 
En la nota de premsa del dia 27 de març publicada al web municipal s'informa que "el 
carrer de Sant Antoni estava tallat des d'ahir a la tarda com a mesura de precaució, 
atès el mal estat de l'immoble que finalment s'ha desplomat en diverses fases entre 
les 11.30 i les 12.30 hores d'aquest matí." 
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Durant aquests dies ens consta que s’ha mantingut contacte amb les persones 
afectades per tal de cercar solucions a les necessitats sorgides. Unes gestions que 
valorem positivament, alhora que manifestem tot el nostre suport als afectats. 
 
Per tot això, aquest grup municipal formula les següents preguntes: 
 
1. Quin seguiment es va fer de la situació després del 1r ensorrament produït el dia 
23 de febrer? Qui el va fer? Es van elaborar informes? A quina/es conclusions 
arribaven? quines mesures se'n van derivar? 
 
2. Per què davant de l' informe del dia 23 que feia consta la situació de l'immoble del 
número 36 i assenyalava la necessitat d'actuar "amb caràcter imminent" i "amb 
caràcter d'urgència", no es va actuar amb la diligència suficient per tal d'evitar riscos 
innecessaris per la ciutadania prenent mesures com ara tallant el carrer aquell mateix 
dia? 
3. Donada la gravetat de la situació, el risc real que provocava la necessitat d'actuar 
de manera imminent i amb caràcter d'urgència i veient l'incompliment dels 
requeriments (d'un termini d'execució de 24 h i 48 h) fets per part de l'empresa 
promotora, per què l'ajuntament no va prendre la decisió d'executar subsidiàriament 
els treballs ordenats?” 
 

 

42  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A 

L’ESFONDRAMENT DE DUES CASES AL CARRER SANT 

ANTONI I A LES RESPONSABILITATS D’AQUESTS FETS. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 

“La matinada del passat divendres 23 de febrer es produí al carrer Sant Antoni de 
Mataró l’ensorrament inesperat d’una finca abandonada (núm. 38). La finca 
ensorrada estava abandonada, de manera que no hi va haver danys personals. 
Davant d’aquest fet i de la posada en risc dels edificis del voltant, es va demanar a 
l’empresa constructora que apuntalés la finca número 36.  
 
El passat dimarts dia 27 de març, a mig matí, es va produir l’ensorrament d’una 
segona finca. En aquest cas es tractava d’un domicili particular i davant del risc, els 
veïns ja havien estat desallotjats el 22 de març. Es tracta del número 36, que sembla 
ser que no havia estat ben apuntalat; tot i que des de l’Ajuntament s’ha declarat que 
és massa aviat per declarar qualsevol causa. Amb aquesta caiguda, es va demanar a 
l’empresa constructora l’estintolament de l’edifici caigut per poder evitar més riscos 
amb un màxim de 24h i aquesta va negar-s’hi per no ser propietari de la finca. De 



 161

manera que hi ha feines que no s’han dut a terme perquè la constructora es nega a 
acceptar responsabilitats. 
 
Després d’aquests dos successos, actualment s’estan duent tasques d’apuntalament 
de la finca situada en el número 34 i han quedat desallotjats els veïns dels següents 
edificis: número 34, número 32, número 37 i número 39. També es van detectar en 
l’edifici contigu en què l’empresa constructora treballa, el número 42, uns moviments 
que, de moment, no el posen en risc.  
 
Tots aquests fets han suposat costos personals pels habitants d’aquestes finques i 
també costos econòmics per l’Ajuntament. Des del passat 27 de març, l’Ajuntament i 
la ciutat s’han hagut de fer càrrec del tall de trànsit i de vianants del carrer Sant 
Antoni durant més d’una setmana. Això ha provocat afectacions en els funcionament 
dels circuits de les línies de Mataró Bus. A més a més, hem d’afegir com a 
conseqüència el desallotjament de les finques veïnes, una d’elles una pensió que 
allotjava dotze persones i que ha provocat l’obertura extraordinària de l’Alberg de la 
Creu Roja. Els veïns d’una altra de les finques han estat allotjats en un hotel de la 
ciutat, mentre que els altres es troben en cases de familiars. En un dels baixos hi ha 
situat un bar que també ha hagut d’aturar la seva activitat. Finalment, també cal 
sumar-hi la vigilància policial a jornada completa i la intervenció dels Mossos 
d’Esquadra, les unitats de bombers dedicades i les hores de treball dels tècnics de 
l’Ajuntament. D’altra banda, tot, evidentment, reaccions necessàries. 
 
És a hores d’ara que s’està analitzant el futur de les finques del voltant. Segons els 
tècnics que han entrat en l’edifici número 34, sembla ser que no hi ha un alt risc d’una 
continuació de “l’efecte dominó”; però que no es pot assegurar fins que la paret 
mitgera entre el número 36 i el 34 no quedi totalment neta i es puguin valorar els 
danys causats. De moment, els veïns continuen desallotjats i ningú els pot assegurar 
poder tornar a viure a casa seva. L’empresa constructora del número 40 no vol 
prendre responsabilitats perquè, segons defensa, ella no n’és propietària i no s’ha 
demostrat que les seves obres hagin provocat aquests ensorraments. 
 
És per tot això, que el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula les 
preguntes següents: 
 

1. Quines mesures legals té previst prendre l’Ajuntament de Mataró davant dels 
consecutius ensorraments de dos immobles al carrer Sant Antoni? Quines 
també davant la constructora que sembla ser culpable d’aquests 
ensorraments? 

2. Té constància l’Ajuntament de Mataró d’altres ensorraments vinculats a 
l’empresa que feia les obres en el moment de l’ensorrament? 

3. L’edifici ensorrat al carrer Sant Antoni estava protegit pel catàleg del patrimoni 
arquitectònic? 

4. Es pensen prendre mesures per protegir el patrimoni arquitectònic de la ciutat 
davant d’empreses amb mals hàbits constructius acumulats? 

5. Tenim una primera estimació del cost econòmic que ha suposat a l’Ajuntament 
aquests dos ensorraments?” 
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, passa a contestar, en primer lloc, les preguntes del Partit 

Socialista: 

En resposta a la primera pregunta, val a dir que abans de l’esfondrament de l’edifici 

del núm. 38, no tenim cap constància de cap denúncia referent a les obres del núm. 

40. El 23 de febrer, a la matinada, cau l’edifici del núm. 38 del c/Sant Antoni. El 23 de 

febrer, a les 3.57 h, s’activa el SIAU, el tècnic municipal informa de la situació i 

conclou amb una sèrie de mesures de seguretat que el dia següent es converteixen 

en decret. El dia 24, a les 8.30 h, es notifica per decret al promotor de les obres del 

núm. 40 i als propietaris de les finques 38 i 36 del següent:  

Al propietari del núm. 38, l’enderroc de les restes de l’edifici col·lapsat. Al promotor 

del núm. 40, l’estintolament de la mitjanera entre el 38 i el 36 per dins i per fora, 

l’estintolament dels sostres de la 36, la pavimentació d’una amplada d’1,5 metres en 

tota la llargada de la mitjanera i el desmuntatge i conservació de la façana protegida 

del núm. 40. També es demana la col·locació de testimonis que puguin certificar 

l’existència o no de moviments. En uns 10 dies s’executen les obres sol·licitades, 

totes elles a càrrec del promotor del 40, que acaben el 5 de març. 

Durant el transcurs de les obres no es detecta la manca de cap testimoni col·locat. El 

dia 8 de març tècnics de l’obra, en presència de l’aparellador municipal, realitzen 

dues cales a la mitgera amb el 36 per comprovar-ne l’estat. El tècnic municipal, el dia 

9, sobre la base de la inspecció ocular que es fa de la mitgera, valora que la part 

mitgera observada no presenta símptomes de deteriorament que obliguin a prendre 

mesures complementàries. Fins al 22 de març no tenim constància de cap fet ni cap 

circumstància que fes reconsiderar les mesures incloses en el decret 24 i executades 

pel promotor de la 40. El 22 de març, el propietari de la casa 36 alerta telefònicament 

que l’edifici 36 s’està esquerdant de forma alarmant. El dia 22 l’arquitecte tècnic 

municipal inspecciona el 36 i detecta noves esquerdes a les voltes de l’escala, 

marques als testimonis col·locats i bigues malmeses a la planta segona, i pren les 

decisions següents: ordena el desallotjament del 36, activa el SIAU perquè la brigada 

municipal reforci l’estintolament. El dia 23 es notifica per decret al promotor del 40 i al 

propietari del 36 el següent: el desallotjament de la finca 36, el reforç de 

l’estintolament de la mitjanera i les voltes d’escala i la col·locació d’escaires metàl·lics 

per reforçar la unió de la façana i la mitjanera. El dia 24, la propietat del 36 activa de 

nou el SIAU. El tècnic municipal que inspecciona el lloc no detecta que hagi 
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empitjorat la situació i, per tant, no es prenen noves mesures. El dia 26, en inspecció 

d’ofici es detecta que les esquerdes s’han obert i n’hi ha de noves. A les 16 h es talla 

el carrer. El promotor del 40 al·lega manca de legitimació per complir l’ordre 

d’execució donada el dia 23. El dia 27, a les 9 h, tècnics municipals inspeccionen el 

núm. 38 i, com a conseqüència del que s’observa, el desallotgen amb urgència i es 

prohibeix l’accés a l’edifici. A les 11 h, l’edifici entra en col·lapse. El dia 27 s’emet un 

decret pel qual s’ordena: suspendre els treballs de l’obra del 40, desallotjar l’edifici 34 

i 32 fins que s’acrediti tècnicament que són segurs, desallotjar de forma cautelar els 

edificis del 35 i 37. El dia 28 es constitueix una comissió tècnica per fer el seguiment 

dels treballs de desenrunament del 36 i consolidació del 34 per evitar l’efecte dominó. 

Fins a dia d’avui s’ha portat a terme el següent: s’han comprovat tots els edificis de la 

zona que s’ha considerat que podrien haver patit els efectes de la caiguda del 36 i 

altres edificis a petició dels propietaris. S’ha consolidat l’edifici 34, s’ha consolidat la 

mitgera entre el 36 i el 34. Per la part del 36 resta pendent la part baixa i la retirada 

total de la runa que impedeix veure el seu estat. El desenrunament s’acabarà aquesta 

setmana. Els perits de les companyies d’assegurances ja han estat treballant a la 

zona per avaluar les causes de l’esfondrament i els efectes en les finques veïnes. 

L’Ajuntament ha contractat els serveis de l’Associació Catalana de Calculistes i 

Estructuristes per elaborar un informe pericial sobre les causes de l’esfondrament. 

S’ha contractat el servei del geòleg Antoni Batlle per fer un estudi geotècnic de la 

zona, imprescindible per conèixer-ne les causes. El dilluns 16 està previst donar per 

acabats els treballs. Aquest mateix dia s’emetran els decrets per fixar les línies 

d’actuació per a les finques 32, 34, 36, 38, 40 i 42. A més, s’han tingut reunions amb 

els veïns de forma constant, on hem estat presents tant l’Alcalde com la regidora 

Núria Calpe i jo mateixa i els tècnics de la casa. Òbviament hi ha l’expedient a la casa 

que recull tot el que s’ha fet i els informes dels tècnics.  

Pel que fa a les preguntes segona i tercera del Partit Socialista, m’agradaria deixar 

constància que les preguntes sí posen en dubte l’actuació per part dels tècnics. 

L’Ajuntament està fent aquests estudis especialitzats per saber les causes del que ha 

passat. De tota manera, sembla que podem presumir que les obres del núm. 40 

haurien iniciat aquest procés, però la causa real encara no la tenim. Quan tinguem els 

informes, potser li podrem donar una altra resposta al Sr. Melero. Però, ara com ara, 

hem de dir que els tècnics de la casa han treballat de la manera que la seva 

experiència i la seva formació ha entès que era la correcta. Per tant, entenc que 
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també es va tallar el carrer en bon moment perquè afortunadament no va passar res. 

Dit això, vull agrair als tècnics de la casa i als dels propietaris afectats la feina feta 

perquè han treballat de valent aquests dies, a peu de carrer, dissabte i diumenge, 

durant la Setmana Santa, davant d’una situació molt complexa. Tots els tècnics 

apuntaven que era difícil aguantar la casa 34 per evitar l’efecte dominó i finalment ho 

han aconseguit. Gràcies a tots els tècnics, perquè tothom ha treballat de forma 

solidària. I vull agrair molt especialment als veïns la seva paciència i serenitat, 

malgrat la situació tan difícil que han viscut.  

En relació a les preguntes que fa la CUP i en resposta a la primera concretament, 

repeteixo que el que ha de fer l’Ajuntament és encarregar els informes als millors. 

Entenem, i s’ha consensuat pels tècnics de la casa i pels externs, que aquestes 

empreses són les que ens informaran realment de les causes i, òbviament, no hi ha 

dubte que quan tinguem un informe de les causes clares l’Ajuntament haurà de 

reclamar els danys i perjudicis que econòmicament i de qualsevol tipus estem tenint 

als responsables. Ara com ara, però, no hi ha certesa de quina ha estat la causa. 

Pel que fa a la segona pregunta, no és possible contestar-la de manera pública avui 

en aquest ple, segons els tècnics legals de la casa. 

Quant a la tercera pregunta, l’únic edifici inclòs en el catàleg del patrimoni 

arquitectònic és l’edifici de la finca 40, amb un nivell de protecció referit a la façana. 

Segons llicència d’obra concedida, es va procedir a apuntalar la façana catalogada 

per garantir-ne la conservació en el transcurs de les obres a efectuar a l’immoble del 

núm. 40. Com a conseqüència de l’esfondrament de l’edifici 38, l’apuntalament de la 

façana catalogada es va veure greument afectat i va perdre la seva eficàcia. Per la 

qual cosa, si bé en un principi l’arquitecte de la propietat es va plantejar poder 

continuar mantenint en peu la façana catalogada, finalment es va haver d’enderrocar 

per temes de seguretat. L’enderroc es va fer desmuntant amb cura totes les peces de 

pedra que configuraven les obertures de la planta baixa i la planta pis, així com les 

lloses de pedra dels balcons, baranes i reixes. Les peces han estat numerades i 

guardades en un magatzem a l’espera de poder tornar-les a col·locar quan es faci la 

nova façana. 

En resposta a la quarta pregunta, cal dir que a Patrimoni es treballa molt amb això i 

no tinc cap dubte que es prenen constantment mesures en aquest sentit.  

Finalment, pel que fa a la cinquena pregunta, el cost és d’aproximadament uns 

150.000 euros.  
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, diu que a partir de 

l’esfondrament del dia 23, el seu partit va demanar tant el decret de l’Alcalde com els 

informes que el sustentaven, i haguessin agraït molt, malgrat encara no hagi passat 

un mes, que s’haguessin presentat en aquest ple amb l’informe ja lliurat. D’altra 

banda, palesar la nostra confiança en els tècnics de la casa, perquè la ciutat té molta 

sort de tenir-los.   

Penso que davant d’un informe que recomana el desallotjament imminent d’una finca 

és preferible tancar un carrer dos dies abans que no pas lamentar una desgràcia. En 

aquestes situacions de risc, ens trobaran al seu costat a l’hora de prendre mesures 

en favor de protegir la seguretat dels ciutadans. 

 

 

 

La senyora Montserrat Rodríguez reitera que al llarg d’aquests dies s’han pres les 

mesures que s’han llegit, d’acord amb el criteri dels tècnics municipals.  

Crec que vostè està posant en dubte els informes dels tècnics. I, a més, hem 

encarregat altres informes a les empreses adequades per conèixer les causes i les 

possibilitats de prevenció del que ha passat, si és que s’hagués pogut evitar.  

Només dic el que s’ha fet des de l’Ajuntament, del que ens han informat els tècnics i 

posem sobre la taula que unes empreses totalment objectives ens diguin les causes i 

les possibles maneres d’haver previst el que ha passat. De moment no podem posar 

en dubte cap actuació de ningú. 

 

 

 

El senyor Francesc Melero afirma que coneix molts d’aquests tècnics i ha treballat 

amb ells. No dubto d’ells ni puc dubtar del que diguin els informes redactats per ells i 

que no m’han lliurat. Però no tinc aquests informes. És cert que tot té un tràmit però 

també es poden avançar. 
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El senyor Alcalde recorda que els grups municipals han estat informat puntualment de 

tot plegat. A nivell de documentació, s’està seguint el tràmit habitual. El que és més 

important, però, en un cas com aquest, és que la ciutat hagi reaccionat. 

Malauradament hem de lamentar l’esfondrament de dues cases i l’afectació d’uns 

altres cinc habitatges. A quatre d’ells els seus habitants trigaran molt a tornar, 

aquesta és una situació molt crítica. 

S’ha posat en marxa una comissió que en aquests moments està treballant a peu 

d’obra, que es reuneix cada dia, i que tenim la intenció que continuï sumant-hi 

experts, per veure si en tot el procés hi ha alguna cosa que es pot fer millor, que es 

pot prevenir més, què es pot fer per intentar que una cosa com aquesta no torni a 

passar. Sempre hem de tenir en compte circumstàncies com que aquests mateixos 

tècnics s’hi estaven jugant la vida entrant a la casa el mateix dia que es va ensorrar. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de quatre de la matinada, el 

Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  


