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ACTA NÚM. 19/2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2012. 
================================================================= 

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 
 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

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

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 
7295/2012 de 10 de desembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 13 de desembre 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 13 de desembre de 2012, a les 19 hores de la tarda, a 
la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el 
següent 
 
                                                              ORDRE DEL DIA 
 
1   Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessions: ordinària de 4-10-2012 i  

extraordinària de 22-10-2012.   
  
2    DESPATX  OFICIAL 
 
   DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
3   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC i ICV-EUIA 

per garantir el dret a l’habitatge. 
 
4   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de CIU davant els 

problemes estructurals que han obligat al trasllat de l’escola Angeleta Ferrer. 
 
5   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, CIU, ICV-

EUIA i PPC  per tal que no es redueixi l’aportació de l’obra social de Caixa 
Laietana a la ciutat i perquè l’aportació de la indemnització anunciada degut a 
la dimissió del seu President vagi destinada a crear un fons per a  pal•liar les 
circumstàncies de penúria en les que es troben algunes de les persones 
afectades pels productes financers ofertats per l’antiga entitat financera. 

  
6   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUIA 

i CIU sobre l’avantprojecte de Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa 
(LOMCE). 
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7   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la CUP i d’ICV-

EUIA per requerir que es retorni la indemnització rebuda per alts càrrecs de 
Caixa Laietana i perquè l’Ajuntament consideri il•legítims els deutes contrets 
amb l’entitat fins que la Fundació Caixa Laietana es comprometi a retornar els 
diners a les persones estafades per les participacions preferents. 

 
8   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP i ICV-EUIA 

per a l’abolició de l’ús de les bales de goma. 
 
9   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i PSC 

per salvaguardar l’ocupació de Bankia a la ciutat de Mataró. 
  
 
   DICTAMENS 
  
   COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
10   Aprovació definitiva de la modificació del Reglament Orgànic Municipal 

(ROM). 
 
11   Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana. 
 
 
   CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
   Direcció de Serveis Econòmics 
  
12   Autoritzar a AMSA concertar una operació de crèdit a llarg termini per import 

de 400.000,00 €, amb destí a finançar inversions previstes en el Pressupost 
2013. 

 
 
   Servei d’Ingressos 
 
13   Delegar a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 

(ORGT) la gestió de l' Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). 
 
 
   Servei de Secretaria General 
 
14   Adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Código de Buen Gobierno Local de la 

Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
15   Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Mataró i la família Pera – Cruañas 

per a la donació d’una col•lecció documental. 
 
16   Aprovació definitiva de l'extinció dels organismes autònoms Institut d’Esports, 

Institut Municipal d’Acció Cultural, Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró i Institut Municipal d’Educació. 
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   Servei de Compres i Contractacions 
 
17   Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regirà la contractació, mitjançant procediment obert de la concessió demanial 
de  l’ús privatiu del local de l’antiga Peixateria, situat al carrer Barcelona, núm. 
50.  

 
  
   Direcció de Recursos Humans 
 
18   Aprovació del traspàs  de  les funcions de la secció d’ empresa de l’IMPEM i 

de la subrogació del seu personal a la Fundació Tecnocampus Mataró 
Maresme, i de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball. 

 
 
   CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
   Promoció Econòmica i Innovació 
 
19   Aprovació de la modificació dels estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Parc 

Tecnocampus Mataró.  
 
 
   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
   Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
20   Aprovació addenda de pròrroga del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, per al 1r semestre de l’any 
2013.  

 
21   Aprovació addenda de pròrroga del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya relatiu a la Borsa de Mediació per al lloguer social, per al 1r 
semestre de l’any 2013.  

 
22   Aprovació inicial del “Pla d’Acció en matèria de Contaminació Acústica”. 
 
 
   Via Pública 
 
23   Aprovació Pla Específic Municipal per Mercats no sedentaris de Mataró. 
 
 
   CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
   Servei de Benestar Social 
 
24   Aprovació definitiva del Reglament municipal de prestacions econòmiques 

d’urgència social. 
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  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
    
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
25   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i la 

CUP per a la continuïtat del projecte del centre de creació i pensament 
contemporani de Can Xalant. 

 
26   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA, PSC, i 

la CUP per a la utilització de la banca ètica en les transaccions bancàries de 
l’ajuntament de Mataró. 

 
27   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per tal que la 

nau de “Can Miguell” es converteixi en un espai d’innovació i creació per a 
nous emprenedors. 

 
28   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la CUP, ICV-

EUIA, PSC i PxC per garantir que els treballadors públics de l’Ajuntament de 
Mataró i els seus organismes dependents cobrin la part proporcional de la paga 
extra de Nadal. 

  
29   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa davant els problemes 
estructurals que han obligat al trasllat de l’escola Angeleta Ferrer. 

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

la tancada a l’ajuntament per part d’un grup polític la nit del 13 al 14 de 
novembre. 

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

es mantinguin oberts els WC del Passeig Marítim, o es pugui donar un servei 
semblant a les persones que passegen per aquesta zona de la ciutat. 

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

Esquerra Unida i Alternativa sobre el fracàs en les negociacions de 
l’ajuntament amb les entitats bancàries de Mataró per tal d’abordar el problema 
dels desnonaments. 

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

Esquerra Unida i Alternativa sobre els certificats d’aptitud dels edificis 
construïts abans de 1930. 

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

la sentència del TSJC declarant nul el PMU de l’illa de Can Fàbregas i 
l’afectació a les obres de construcció de la gran superfície comercial. 
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35   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la 

poda d’arbres en algunes vies de la nostra ciutat. 
 
36   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

el tancament de l’escola Angeleta Ferrer i les seves conseqüències. 
 
37   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el futur de l’edifici de 

l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. 
 
38   Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre el Parc Forestal. 
 
39   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’incompliment del 

govern municipal del Prec acceptat al Ple de juliol sobre l’esfondrament d’un 
immoble al carrer Sant Antoni. 

 
40   Pregunta que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya per la 

instal•lació de miralls per millorar la visibilitat dels conductors. 
 
41   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

els canvis introduïts a la cavalcada de reis del proper 5 de gener. 
 
42   Pregunta que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre 

l’incompliment del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans d’iniciar l’ordre del dia del Ple recorda 

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

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

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

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

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

assassinades.   

 

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

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 4-10-2012 I EXTRAORDINÀRIA DE 

22-10-2012.   
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, puntualitza que a l’acta del 4 d’octubre, al punt 

4 (pàg. 16), quan el Sr. Rey comenta que a la part expositiva ens oblidem dels 
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perquès, diu: “Recordar que a l’ACA quan el Sr. Martínez era qui portava la 

responsabilitat de la gestió d’ATLL...”, m’imagino que es deuria referir a un altre Sr. 

Martínez. Que quedi constància que això no està bé.  

 
 

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

 
 
2  -  DESPATX  OFICIAL 

 
§ El senyor Alcalde dóna compte de la carta rebuda del Sr. José Sánchez 

Moreno, alcalde de Álora (Màlaga), en agraïment per l’acord pres en sessió 
ordinària del Ple de l’ajuntament de Mataró el dia 4-10-2012 el qual 
expressava el suport de la Corporació a totes les persones afectades, molt 
especialment a les famílies de les víctimes, pel temporal de pluges ocorreguts 
al sud de la Península. 

 
 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

3  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I ICV-EUIA PER GARANTIR EL 

DRET A L’HABITATGE. 
 

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

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

 
“Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi 
que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació 
límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del 
seu habitatge habitual. Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar 
solucions immediates i efectives, solucions reals en definitiva als problemes que 
s’acudeix la ciutadania com és la situació que s’està produint a la nostra ciutat, a 
Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels processos de desnonaments de 
famílies dels seus habitatges habituals. 
 
Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les conseqüències de 
la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies. 
Són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una 
situació d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap 
família sense llar i cap llar sense família. Les mesures adoptades fins avui  han estat 
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insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris per la parcialitat 
i timidesa de les mesures aplicades fins avui.  
 
En aquest sentit, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures 
urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient. 
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les 
preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i 
com es crearan; i es limita a suspendre els llançaments sobre habitatges habituals 
dels col·lectius que considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, 
segons una sarcàstica exposició de motius que motiva la suspensió referint-se en els 
afectats i afectades “con la confianza de que, a la finalización de este periodo, habrán 
superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual. 
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és un col·lectiu especialment 
vulnerable una unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu 
càrrec amb un únic fill o filla de 4 anys d’edat. 
 
Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament amb les 
entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que estan 
donant resposta com poden sense competències ni recursos a les situacions 
viscudes per les famílies en aquests processos.  
 
Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de 
primera mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats. Els poders 
públics han de posar en marxa un  pla integral que doni respostes als problemes 
presents i futurs del sobre endeutament hipotecari. No ens podem centrar únicament 
en la dació en pagament –que allibera el deutor de la càrrega financera però no 
soluciona la pèrdua de l’habitatge- sinó que també és necessari regular el sobre 
endeutament com a factor social de risc i exclusió, i garantir el dret a l’habitatge.  
 
En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències d 
ela crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte, mentre que les entitats 
financeres, en bona mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries de diner 
públic sense assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants 
beneficis anuals.  
 
Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics efectes 
es concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on 
s’adrecen majoritàriament les persones afectades en busca d’ajuda. Els ajuntaments 
en resulten doblement perjudicats: per una banda es vulneren els drets fonamentals 
dels seus  
 
ciutadans i ciutadanes i, per l’altra, reben totes les peticions d’ajuda de les famílies 
empobrides en un context de plena crisi, quan els recursos són encara més 
escassos.  
 
Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el 15 de 
novembre ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que actualment 
una situació absolutament dramàtica.   
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Atesa la darrera proposta anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de 
residència a persones  immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000€. Una 
possible mesura que considerem moralment qüestionable, donat que plantejaria 
canvis normatius dirigits a beneficiar  només a persones de nacionalitat estrangera 
d’alt poder adquisitiu i que  genera molts dubtes com  a qui es dirigiria l’oferta, o com 
es controlarien els pagaments i la procedència d’aquests diners. 
 
 
Per tot això, el Grups municipals sotasignants proposen al Ple l’adopció dels  
següents acords: 
 

1. Reconèixer la tasca realitzada pels Ajuntaments i les plataformes ciutadanes 
en la conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària i per les accions 
pal·liatives que han fet i estan fent a dia d’avui. 
 

2. Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària tenint 
com a principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant 
la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la hipoteca, així com la dació en 
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I 
exigir la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou 
marc legal, així com els interessos de demora del deute.  

 
3. Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament de Mataró pren les 

següents accions: 
 

o Informar al Jutge Degà del partit judicial de Mataró de l’acord de 
l’Ajuntament, de considerar imprescindible per tal de no vulnerar el dret 
a la tutela judicial efectiva la suspensió de qualsevol acte de 
desnonament mentre no s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una 
clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 
5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats 
entre consumidors. 

o Reforçar l’assessorament als afectats i afectades pels processos 
d’execució hipotecària que ja ofereix l’Ajuntament de Mataró. 

o S'estudiarà la possibilitat, en el moment que sigui possible, de deixar 
d'operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin 
desnonaments de la residència habitual de persones empadronades 
en el nostre municipi 

o La Policia Local no intervindrà en els desnonaments de persones 
empadronades en la seva residència habitual, sempre i quan no es 
contravingui cap ordre judicial. 

 
4.  Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que 

impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que contempli entre 
les mesures la dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb 
les entitats bancàries, la possibilitat de permanència del deutor en el domicili 
del litigi sota una fórmula de lloguer social. i que, a la vegada, els garanteixi el 
dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge. 
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5. Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent (Sareb) 
destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social, 
administrat pels ajuntaments. 

 
6. Recolzar  les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar 

contra els desnonaments, el sobreendeutament i la insolvència familiar com la 
ILP per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels 
desnonaments i el lloguer social, com la Proposició de Llei aprovada pel 
Parlament de Catalunya  contra el sobre endeutament de les famílies i de les 
persones i per a la protecció de les persones deutores en el procés d’execució 
hipotecària de l’habitatge habitual i la Proposició de llei presentada pel PSOE 
al Congreso de los Diputados el passat mes d’octubre. 

 
7. Rebutjar el  Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas 

urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios aprovat pel 
Govern d’Espanya per no ser més que un pedaç que manté el desequilibri en 
favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu que generarà amplia 
frustració a un gran nombre de famílies que quedaran excloses i que no resol 
el problema real. 

 
8. Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de concedir 

el permís de residència a aquelles persones immigrants que comprin 
habitatges a un preu superior als 160.000 euros per discriminatòria i immoral.   

 
9. Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma urgent, d’un 

Programa d’atenció a les persones desnonades  que implementi un programa 
de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o 
famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous 
habitatges en règim de lloguer assequible, així com d’ampliació dels recursos  
per donar suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones 
que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, 
mitjançant el Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta 
situació ( OFIDEUTE). 
 

10. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació 
amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint 
l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les 
nostres ciutats. 

 
11. Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri 

d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del 
Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de 
Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials 
locals implicades  i a les associacions de veïns de la nostra ciutat.” 

 
 

 

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

Popular, opina que és evident que l’habitatge és un problema a la ciutat. Ho és 
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perquè les situacions són dramàtiques, no només per a aquelles famílies amb 

dificultats per pagar la hipoteca, sinó perquè també n’hi ha moltes que han estat 

desnonades. També hi ha el problema del jovent per emancipar-se de la família i 

preus de lloguer i venda excessivament elevats amb comparació al nivell adquisitiu 

de les famílies. El problema és greu i per això donarem suport a la proposta, però 

permeteu-me que faci algunes consideracions respecte d’això. 

Crec que comença a ser hora que aquestes contradiccions entre el que es diu i el que 

es fa les comencem a denunciar. D’entrada, el PSC, donant suport al PSOE en el seu 

moment, ja va legislar a favor d’aquestes hipoteques que ara estan facilitant aquests 

desnonaments. També la moció parla de la ILP, que aquí defensa, però hem de dir 

que el 2008 i el 2010 aquesta mateixa ILP es va presentar i el govern del PP, com el 

del PSOE i CIU, hi van votar en contra. Quan manava el PSOE, el PSOE hi votava en 

contra i el PP s’hi abstenia. I ara que mana el PP, el PP hi vota en contra i el PSOE 

s’hi absté. Per tant, hauríem de començar a ser una mica més coherents amb el que 

diem i defensem en aquest ple i després el que estem veient allà on realment es 

prenen les decisions.  

En la mateixa moció es diu que s’escandalitzen perquè les entitats financeres reben 

ajudes milionàries amb diner públic, però resulta que això ho van aprovar 

conjuntament el PSOE amb el PP, i el PSOE es qui ara ho està denunciant. 

Gràcies a la pressió social, i malauradament a uns suïcidis recents que hi ha hagut a 

l’Estat espanyol, a corre-cuita hem fet un Reial decret que, com diu la moció, no 

soluciona res. És del tot insuficient i un teatre de cara a la població que repercutirà 

només en l’1,5% dels afectats per les hipoteques. Les condicions són molt 

limitadores, no només a nivell econòmic sinó perquè hi ha altres condicionants com 

tenir un fill menor de tres anys, ser família nombrosa o tenir un discapacitat al teu 

càrrec.  

En resum, necessitem mesures contundents, coherència entre el que es diu i el que 

es fa i caldria fer polítiques que comencin a desplegar un parc d’habitatges socials 

per a famílies, en el qual l’import del lloguer sigui inferior al 30% dels ingressos 

familiars. Si no és així, potser sí que caldria posar en pràctica la desobediència civil 

davant d’unes lleis que no protegeixen un dret elemental com és el dret a l’habitatge.  

Nosaltres hi votarem a favor.  

 
 



 12

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

seguint la línia del que deia el Sr. Safont-Tria, apunta que cal coherència. Nosaltres 

donarem suport a la proposta, però veiem que els grups que presenten la proposta 

l’haurien de presentar individualment com a regidors, és a dir, com a persones 

preocupades per aquesta situació, i no com a partits polítics. És un vergonya que els 

grups proposants, que han estat governant fins fa ben poc, no hagin fet absolutament 

res per canviar aquesta situació.  

Per tant, nosaltres hi donarem suport, però considero immoral que vostès presentin 

aquesta proposta, a més d’una burla a tots els ciutadans.  

 

 
 

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

Catalunya, considera que la moció és sarcàstica i immoral per diverses raons. La 

primera d’elles és el “cachondeo” que ha sigut negociar les mocions i les propostes 

de resolució especialment en aquest últim ple sense el nou ROM. Però la moció que 

ha llegit el Sr. Martínez és la versió 3a d’una moció que presentava ell on 

curiosament ha desaparegut el fet que tot el tema dels desnonaments s’estava 

donant des de l’any 2007. Jo crec que estaria bé llegir-ho i parlar-ne.  

La moció original deia: “Segons l’informe de la relatora especial sobre habitatge digne 

Raquel Rolnik de l’1 de gener del 2012, a Espanya s’han executat més de 350.000 

hipoteques des del 2007. I a l’any 2011 es van prohibir aproximadament unes 212 

execucions i 159 desallotjaments al dia. Segons les darreres dades del Consell 

General del Poder Judicial, només a Catalunya s’han produït 75.164 execucions des 

del 2007; 102 desnonaments al dia segons dades del 2012”. Curiosament això 

desapareix en aquesta moció que al final se’ns acaba proposant a última hora a 

corre-cuita. 

Per tant, nosaltres entenem que a vostès els importa poc el drama social que estan 

vivint moltíssimes persones. Vostès s’han deixat de dir que l’any 2008 que 58.000 

famílies van perdre el seu habitatge, que 93.000 ho van fer al 2009, que 98.000 ho 

van fer al 2010, que 76.000 ho van fer al 2011. En total, en aquests 4 anys de 

l’anterior legislatura —per cert, que jo recordi no es va presentar cap moció que fes 

referència al drama dels desnonaments arreu i en aquesta ciutat, tampoc— van 
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perdre el seu habitatge 326.000 persones. I què es va fer durant la legislatura? Res. 

Aquest és el problema.  

Aleshores, si nosaltres penséssim que aquesta moció pretén vetllar per aquestes 

persones que han perdut el seu habitatge, hi donaríem suport, però el que no farem 

serà caure en el parany d’aprofitar un drama social com aquest per treure’n un rèdit 

polític o partidista.  

Cal pensar que la primera vegada que es legisla en aquest sentit és aquest decret al 

qual vostès fan referència menystenint-lo. És clar que aquest decret és millorable i cal 

treballar-hi per mirar la possibilitat d’establir criteris que dictin el sobreendeutament 

familiar, caldrà arribar a una total independència de les societats de taxació, 

incorporar mecanismes que evitin clàusules abusives i interessos desproporcionats, 

etc., però el que calia d’una vegada era fer-hi alguna cosa. Segur que aquest decret 

és molt imperfecte però és infinitament millor que el que hi havia abans, perquè no hi 

havia res.  

 

 

 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora del grup municipal de Convergència i 

Unió, posiciona el vot de CIU favorablement, perquè entenen que suposa avançar 

amb una legislació que ha iniciat el PP. D’altra banda, també suposa avançar amb 

una expectativa molt més alta per afrontar amb molta cura i amb unes exigències 

fortes davant les entitats financeres la situació de moltes famílies que en aquests 

moments estan patint.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que ICV-Izquierda Unida va portar al 

Parlament dues vegades la reforma de la Llei hipotecària i el partit governant en 

aquell moment i els seus partits aliats hi van votar en contra. Per tant, no diguin que 

no ens hem preocupat mai per aquest tema, el que passa és que no hem tingut prou 

capacitat per fer variar aquesta Llei, que és la que ha de regular aquestes qüestions.   

Per tant, no acceptaré la incoherència, perquè nosaltres sempre hem estat al 

capdavant d’aquests moviments —jo mateix m’he personat a molts desnonaments a 
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Mataró—. I tampoc accepto els improperis sobre el sarcasme i la immoralitat cap al 

meu grup.  

Sr. López, és clar que m’importa la gent desnonada. Estic totalment convençut que 

als 27 membres d’aquest consistori i segurament a la immensa majoria de les 

persones que som aquí ens importen i molt les famílies que es troben en aquesta 

situació, perquè ens toquen de molt a prop.  

Li recordo que la proposta que presentem el que pretén és instar el Govern perquè 

sigui valent i vagi més enllà en la legislació. Necessitem mesures excepcionals 

perquè el drama s’ha d’aturar; hem de ser més proactius. El decret és un primer pas 

però no és suficient.  

 

 

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

Catalunya, està d’acord que a tots els 27 regidors els preocupa la situació. Aquesta 

deu ser la tercera o quarta moció que votem sobre aquest tema en aquest mandat, 

però en l’anterior mandat no en recordo cap. Això és el que jo crec que és incoherent.  

D’altra banda, oi que tenim una comissió per parlar d’aquests temes? En els últims 

plens, quan hem intentat proposar algunes qüestions, se’ns ha remès a parlar-ne en 

les comissions corresponents. Doncs potser aquesta era la solució, o no.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

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

Abstencions: Cap.  
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4  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIU DAVANT ELS PROBLEMES 

ESTRUCTURALS QUE HAN OBLIGAT AL TRASLLAT DE 

L’ESCOLA ANGELETA FERRER. 
 

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

consensuada amb tots els grups municipals: 

 
“L’escola pública Angeleta Ferrer, hereva de l’escola “Nuestra Señora del Pilar”, va iniciar 
l’any 2002 el seu procés de consolidació com a centre educatiu. El Govern del país, 
l’Ajuntament, l’equip directiu i les famílies d’aquella època van realitzar l’ingent tasca de 
convertir l’escola Angeleta Ferrer en una escola de referència a la ciutat, fet que s’ha 
aconseguit sobradament. 
 
Aquest patrimoni educatiu i cultural mereix el reconeixement també per les condicions 
materials on s’ha desenvolupat fins el dia 8 de novembre passat: un edifici i instal·lacions que 
han esdevingut entranyables per a la comunitat educativa però que no reunien les millors 
condicions, per raons de deteriorament de l’estructura de l’edifici, per a l’activitat escolar. 
 
El tancament sobtat de l’edifici, el passat dia 8 de novembre, per problemes estructurals, ha 
representat un trasbals important per a tota la comunitat educativa, tant pel claustre de 
mestres com sobre tot per les famílies, que han vist alterades de la nit al dia els seus hàbits 
diaris, sobretot tenint en compte que era una escola bàsicament de proximitat (el 80% de les 
famílies viuen en un radi aproximatde 500m a l’entorn del centre), on la majoria de nens i 
nenes hi accedien a peu, i on l’entorn hi jugava un paper important. 
 
L’Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya han de seguir recolzant el projecte 
educatiu singular de l’Escola Angeleta Ferrer i, entenen i comparteixen l’idea que el centre de 
la ciutat de Mataró no pot quedar-se sense un servei fonamental per als ciutadans i 
ciutadanes, com és el d’una escola d’infantil i primària, pública i de qualitat. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró en Ple manifesta la seva comprensió i el seu suport a la 
comunitat educativa de l’escola en un moment de gran contrarietat i disgust pel necessari 
tancament, per raons de seguretat, de d’edificitradicional de l’escola a la Plaça de Cuba. 
També el reconeixement per l’esforç i la col·laboració que mestres i famílies han donat el seu 
esforç per fer front i resoldre de manera immediata la situació i donar continuïtat a l’activitat 
escolar. Aquest reconeixement s’estén plenament a la comunitat educativa de l’Escola Torre 
Llauder per la seva generositat i col·laboració per acollir la comunitat de l’Escola Angeleta 
Ferrer de manera provisional en el seu equipament escolar, així com als Serveis Educatius de 
Mataró (CRP, EAP, ELIC, CREDA, LOGOPEDES) que han hagut de ser traslladats d’urgència 
a altres dependències per tal que els espais que estaven utilitzant a l’Escola Torre Llauder 
poguessin ser utilitzats com a aules. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Mataró en Ple manifesta la seva voluntat d’estudiar la rehabilitació 
de l’edifici de la plaça de Cuba i esgotar totes les vies possibles per poder dur-la a terme, per 
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tal que, al més aviat possible, pugui tornar a ser utilitzat com a centre educatiu per l’escola 
pública al centre de la ciutat. 
 
Amb aquesta finalitat es crearà una comissió de seguiment formada per representants de 
l’Institut Municipal d’Educació, dels Serveis Tècnics Municipals, de la direcció de l’escola i de 
l’AMPA. 
 
TECER.- L’Ajuntament de Mataró continuarà demanant al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, l’acceleració dels tràmits necessaris per a la construcció, en el 
menor temps possible, de l’escola pública al centre de la Ciutat. Aquesta anirà ubicada en els 
terrenys situats a l’antiga fàbrica de paper de Can Fàbregas, entre els carrers Lepanto i 
Xurruca, que seran cedits el més aviat possible per l’Ajuntament a la Generalitat. 
 
QUART.- El Ple Municipal acorda establir el calendari de construcció del nou centre i el 
compromís ferm de realització, abans d’iniciar-se el procés de matriculació (jornades de 
portes obertes) per al curs 2013-1014, és a dir, abans de finals de gener de 2013. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als Serveis Territorials del departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
 
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Ana Rovira 

Juan, en representació de l’AMPA Angeleta Ferrer, qui aprofita la intervenció per 

aclarir alguns aspectes i per ratificar que el seu objectiu és, d’una banda, rehabilitar 

l’edifici de la plaça de Cuba i, de l’altra, accelerar al màxim el projecte de l’escola 

nova.  També agraeix al consistori la seva preocupació. 

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

 
 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 5 I 7 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

5 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DEL PSC, CIU, ICV-EUIA I PPC  PER TAL QUE NO 

ES REDUEIXI L’APORTACIÓ DE L’OBRA SOCIAL DE CAIXA 

LAIETANA A LA CIUTAT I PERQUÈ L’APORTACIÓ DE LA 
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INDEMNITZACIÓ ANUNCIADA DEGUT A LA DIMISSIÓ DEL SEU 

PRESIDENT VAGI DESTINADA A CREAR UN FONS PER A  

PAL•LIAR LES CIRCUMSTÀNCIES DE PENÚRIA EN LES QUE 

ES TROBEN ALGUNES DE LES PERSONES AFECTADES PELS 

PRODUCTES FINANCERS OFERTATS PER L’ANTIGA ENTITAT 

FINANCERA. 
  

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

proposta següent: 

 
“Atès que, arrel de la reforma sobre el règim jurídic de les entitats financeres que 
comporta la dissolució de gran part de les antigues caixes d’estalvi per a convertir 
aquestes entitats en Fundacions especials, i que poc abans que el consell 
d’administració de l’obra social de caixa Laietana cessés formalment, tal com preveu 
la Llei, s’ha tingut coneixement de la dimissió del seu President.  
 
Atès que, un cop creada la nova fundació, l’obra social de caixa Laietana, disposarà 
d’un recursos reduïts per a seguir oferint a Mataró uns serveis que de sempre han 
estat àmpliament valorats per a tots els ciutadans, com son: la biblioteca, l’espia 
multimèdia, l’ateneu, la casa Coll i Regàs i l’equipament cultural de la Gatassa, per 
citar els de més relleu. 
 
El Grup municipal socialista vol manifestar el seu desacord amb aquesta forma de 
procedir, lamenta profundament la situació d’incertesa que s’ha creat i que la dimissió 
presentada comporti el pagament d’una important indemnització, tal com s’ha 
anunciat.  
 
Així mateix, el Grup municipal socialista  vol expressar la seva preocupació pel 
manteniment de l’obra social a la nostra ciutat. 
 
Per tot això, els Grups municipals soasignants proposen al ple l’adopció dels 
següents  acords: 
 

1. Instar a la Generalitat de Catalunya a vetllar i a impulsar el manteniment de 
l’obra social que fins ara ha portat l’obra social de caixa Laietana a la nostra 
ciutat. 

 
2. Sol·licitar als responsables de Caixa Laietana que renunciïn a la percepció de 

la indemnització i que el seu import vagi destinat a crear un fons social per a 
pal·liar les circumstàncies de penúria en les que es troben algunes de les 
persones/famílies afectades per la compra de productes d’alt risc financer 
oferts per l’antiga caixa Laietana. 

 
3. Instar a la Generalitat de Catalunya, dins de les seves funcions de Protectorat,  
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a vetllar per la salvaguarda de l’important patrimoni de la Fundació Caixa 
Laietana. 

 
4. Instar al Govern de l’Estat a prendre les mesures necessàries per tal d’evitar 

la percepció d’aquestes indemnitzacions per part de la direcció anterior. 
 

5. Traslladar aquests acords al govern  de la Generalitat de Catalunya i als 
antics responsables de Caixa Laietana.” 

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

 
 
 
7 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE LA CUP I D’ICV-EUIA PER REQUERIR QUE ES 

RETORNI LA INDEMNITZACIÓ REBUDA PER ALTS CÀRRECS 

DE CAIXA LAIETANA I PERQUÈ L’AJUNTAMENT CONSIDERI 

IL•LEGÍTIMS ELS DEUTES CONTRETS AMB L’ENTITAT FINS 

QUE LA FUNDACIÓ CAIXA LAIETANA ES COMPROMETI A 

RETORNAR ELS DINERS A LES PERSONES ESTAFADES PER 

LES PARTICIPACIONS PREFERENTS. 
 

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

Popular, presenta la proposta següent: 

 
“La caixa d’estalvis mataronina, Caixa Laietana, no només ha deixat de ser una caixa 
mataronina, sinó que també ha girat l’esquena a la seva naturalesa social, de 
propietat col·lectiva i als interessos dels mataronins i mataronines que suposadament 
defensava. Després d’una nefasta política especulativa que va inflar el globus de la 
bombolla immobiliària, l’entitat financera ha estat intervinguda i absorbida per Bankia 
tot limitant la seva gestió a una Fundació de caràcter especial tutelada per la 
Generalitat a través d’una comissió gestora. A dia d’avui no tenim cap garantia que es 
pugui mantenir l’Obra social, que han deixat sense recursos i que s’havia consolidat 
amb els estalvis de milers de maresmencs. 
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La situació de Caixa Laietana viu esquitxada per la comercialització fraudulenta als 
seus clients minoristes de les participacions preferents, el deute subordinat i les 
obligacions subordinades, una estafa amb tota regla que ha suposat que milers 
d’afectats hagin perdut la totalitat o la parcialitat dels seus estalvis, incloent 
indemnitzacions per acomiadament o herències familiars. 
 
En aquest context, el fins ara president de Caixa Laietana, Josep Ibern, va presentar 
la dimissió després de celebrar-se l’últim Consell d’administració de la Fundació 
Caixa Laietana. En l’actual context de descrèdit de la gestió financera de l’entitat, 
Josep Ibern abandona les seves responsabilitats emportant-se, segons la premsa 
escrita, 525.000€ d’indemnització i a més una assegurança de jubilació de 120.000€ 
anuals als 65 anys, que poden suposar una dotació de 2.5 milions d’euros. 
 
Si tenim en compte la mala gestió, els perjudicis econòmics, psicològics i morals 
causats als afectats per les Participacions Preferents, l’actual situació de l’Obra 
social, els desnonaments de moltes famílies amb hipoteques vinculades a Bankia, 
l’anunci de l’acomiadament d’un 28% de la plantilla, així com el fet que el senyor 
Ibern marxi per pròpia voluntat, considerem que es tracta d’un nou greuge per a tots 
els clients que havien confiat en l’entitat financera i considerem la seva indemnització 
poc ètica, immoral i injustificable. El fins ara president de Caixa Laietana marxa amb 
una pensió escandalosament luxosa quan la seva gestió financera ha condemnat a la 
misèria a molts estafats per les participacions preferents, que es quedaran sense 
estalvis per fer front a les seves necessitats econòmiques o per passar la jubilació. 
 
Les indemnitzacions i els privilegis adquirits pel Sr. Ibern són una burla per a la resta  
de treballadors/es del sector (insidiosament amenaçats amb un ERO) i per la 
continuïtat de l'obra social de Caixa Laietana. Però, sobretot, representen una 
provocació injustificable als milers de persones afectades per l'estafa de les 
preferents i a les famílies que ja no poden pagar les hipoteques i són desnonades de 
casa seva per la força. 

¿Com pot ser que rescatem bancs amb diners públics i que aquests diners vagin a 
parar a la butxaca d'uns directius que són els principals responsables de la crisi? 
 
L’anterior govern de la Generalitat va iniciar unes comissions d’investigació de les 
caixes d’estalvi, on estava prevista la compareixença de directius, entre els quals hi 
havia l’anterior president de Caixa Laietana, cridats a donar explicacions davant la 
comissió d’investigació. 
 
Un cop finalitzada la legislatura per les eleccions anticipades, les comissions han 
quedat automàticament dissoltes, i ara s’haurien de començar de zero, ja que no es 
manté la seva estructura. 
 
Això significa que els partits que les van impulsar haurien de proposar-les i buscar 
una altra vegada els suports necessaris. 
 
És per tot això, que el Grups Municipals de la CUP i ICV-EUiA proposem al Ple de  
l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels acords següents: 
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1- Emplaçar per escrit al  govern de la Generalitat de Catalunya, fruit del resultat 
de les eleccions del 25-N del 2012  a reprendre la Comissió d’Investigació 
sobre les Caixes d’Estalvi Catalanes al més aviat possible i no més enllà de 4  
mesos d’ençà la seva constitució. 
 

2- Requerir al senyor Ibern, així com qualsevol altre càrrec dirigent de la Caixa 
Laietana, que no cobrin indemnització per abandonar un vaixell que han 
enfonsat. 
 

3- Instar a la comissió gestora de la Fundació Caixa Laietana, a impedir cap 
indemnització dels seus càrrecs gerents així com establir que, en tractar-se 
d’una entitat sense ànim de lucre, els càrrecs són honorífics no remunerats.  

 
4- Instar a Bankia a retornar immediatament tot el capital estafat als clients de les 

participacions preferents seguint el següent criteri: 
 

• Persones amb necessitats econòmiques per arribar a final de mes: en efectiu. 
• Persones minusvàlides/amb dependència/incapacitades legalment: en efectiu. 
• Persones més grans de 80 anys: en efectiu. 
• Persones que guanyarien un judici per la via civil per incompliment o mala 

aplicació de la normativa: en efectiu. 
• Persones a les que hi ha falsificació de firmes o firmes amb el dit: en efectiu. 
• Les altres persones: retorn del capital en un màxim de 4 anys amb interès 

reduït i disposicions parcials fixades. 
 

5- Que l’Ajuntament de Mataró consideri il·legítim qualsevol deute adquirit amb 
Caixa Laietana i que no el retorni fins que l’entitat financera es comprometi a 
complir els acords 2, 3 i 4 d’aquesta proposta de resolució. 

 
6- Instar les administracions competents i la Fundació Caixa Laietana a garantir 

l’ús públic i universal de tot el patrimoni de la Fundació Caixa Laietana a la 
població. 

 
7- Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la 

Fundació Caixa Laietana i als antics responsables de Caixa Laietana.” 

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

Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als membres 
del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
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corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 16,   corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8). 

 
 

 

6  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV-EUIA I CIU SOBRE 

L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA 

QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE). 
 

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

proposta següent: 

 
“Atesa la presentació de l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei Orgànica de Millora 
de la Qualitat Educativa (LOMCE) per part del Ministre d’Educació, Cultura i Esports, 
Sr. Wert. 
 
Atès que de la lectura de l’esmentat esborrany es conclou de forma inequívoca que 
és una proposta recentralitzadora, retrògada i segregadora, i per tant que l’aprovació 
de la  LOMCE significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i que 
atemptaria contra la cohesió social i contra el model d’immersió lingüística de 
Catalunya. 
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de 
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la 
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 
 
Atès que les competències de gestió en matèria d’educació corresponen a les 
Comunitats Autònomes i la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és legislació pròpia 
de Catalunya i va ser  àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya,  
 
Atès que l’actual legislació i sistema garanteix un model educatiu que dóna bons 
resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement 
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els 
resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
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Per tot plegat proposem que el Ple de l’Ajuntament de Mataró acordi:  
 

1. manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de 
la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 

 
2. defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els 

representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta 
reforma. 

 
3. sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics del Parlament 

de Catalunya que en el cas de no retirar-se l’esmentat text, interposin un 
recurs davant el Tribunal Constitucional, ja que la LOMCE podria contradir el 
Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 

 
4. instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’aturada de qualsevol 

mena de reducció dels recursos humans, infraestructurals, logístics o 
econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de 
treball que les mesures dels darrers anys estan provocant. 

 
5. declarar que l’actual model d’immersió lingüística és un model d’èxit i de 

cohesió i instar al Govern de Catalunya a seguir impulsant-lo. 
 

6. adherir-nos a totes les iniciatives unitàries de les institucions, partits, entitats i 
comunitat educativa en defensa de l’actual sistema d’immersió lingüística als 
nostres centres educatius 

 
7. donar trasllat d’aquests acords als grups Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, a les entitats 
municipalistes i al Consell Municipal d’Educació.” 

 
 

 
EL SENYOR XAVIER SAFONT-TRIA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
DE CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, PRESENTA UNA PROPOSTA 
DE RESOLUCIÓ ALTERNATIVA AL PUNT 6 DEL PLE MUNICIPAL PER 
REBUTJAR L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE 
LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE) 
 
“La proposta de reforma de la Ley Orgánica de Educación a través de la Ley 
Orgánica de Modificación de la Calidad Educativa (LOMCE) plantejada, de forma 
unilateral, pel Ministre d’Educació espanyol, Sr. Wert, pretén millorar el sistema 
educatiu imposant per la via legislativa una ideologia neoliberal i espanyolista. 
 
La nova llei d’educació del govern del PP fa servir l’excusa de la crisi per imposar un 
model educatiu mercantilista, elitista, espanyolista i competitiu. La realitat demostra 
que per millorar la qualitat educativa no és necessària una nova llei: calen més 
recursos!   
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No ens podem conformar amb els resultats del sistema educatiu, que encara té un alt 
índex de fracàs escolar; però la millora que necessita hauria d'anar precisament en la 
direcció contrària del que apunta la LOMCE: cal més inversió, més autogestió i 
implicació social.  
 
Justament, la proposta de Wert ve precedida d'altres reformes en el sector de 
l'educació i que, a diferència de la proposta de la LOMCE, ja estan en vigor, com les 
regulades al Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que ha modificat les 
condicions laborals del professorat incrementant la ràtio d'alumnes per aula, i que 
suposarà acomiadaments de professorat degut a la reducció de plantilles prevista per 
l'augment d'hores lectives a impartir per cada professor/a, i ha reduït les hores que 
destinen aquests professionals en el dia a dia a activitats destinades a millorar la 
qualitat educativa. Així, els i les estudiants també han patit de forma directa les 
retallades en educació del govern espanyol: els Reials Decrets 1000/2012 i 
1721/2007, modificat per l'anterior, han endurit els requisits per accedir i poder 
mantenir les beques, trencant el principi d'igualtat en el dret a l'accés a l'educació. En 
definitiva, la retallada del Ministeri d’Educació prevista és de més de 6.400 milions 
d'euros i ens situa a la cua dels estats de l’OCDE pel que fa a inversió en educació.  
 
Al marge de la valoració dels continguts de la llei que es proposa, pensem que és 
inacceptable la invasió competencial que es fa i la voluntat antidemocràtica per 
imposar des de fora a la societat catalana un determinat model educatiu. 
 
Quant als continguts, cal assenyalar que l’avantprojecte LOMCE reprodueix les tesis 
neoliberals que ja havia apuntat la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), aprovada en 
el seu dia per PSC, CiU i ERC; per tant, es confirma la sintonia dels governs espanyol 
i català a l’hora d’executar els dictats dels mercats financers.  
 
Les polítiques neoliberals que es proposen desplegar són, entre d’altres mesures, 
reforçar econòmicament la privada-concertada, la introducció de la competitivitat 
entre centres i l’assignació de recursos en funció dels resultats educatius. Les 
premisses que sustenten la LOMCE no milloraran pas la qualitat de l’educació pública 
perquè simplement estan pensades per a mercantilitzar i privatitzar l’ensenyament 
públic.  
 
Alhora, el govern espanyol del PP ha aprofitat l’avinentesa per imposar la seva 
ideologia espanyolista i desmantellar la immersió lingüística, proposant que la llengua 
catalana, en comptes de ser la llengua vehicular d’aprenentatge, sigui una 
assignatura de “quarta categoria” de la qual ni tan sols sigui obligatori avaluar 
l’alumnat. 
 
En conclusió, la reforma educativa que impulsa el govern espanyol demostra que les 
polítiques educatives estan subjectes al dictats dels mercats financers i al xovinisme 
espanyolista.  
 
Alternativament, considerem que seria més sensat que els diners públics que 
actualment es destinen a rescatar bancs per pagar un deute il·legítim es destinessin a 
l’educació pública. I, d’altra banda, considerem inadmissible la ingerència del govern 
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espanyol en el disseny del model educatiu català, la qual cosa evidencia que més 
enllà dels actes de protesta i desobediència, la solució passa per l’assoliment de la 
independència dels Països Catalans. 
 
Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa l’aprovació dels acords següents: 
 

1. L’Ajuntament de Mataró referma el compromís en la defensa del model 
d’immersió lingüística que durant més de 30 anys ha obtingut un èxit, tant pel 
que fa a l’aprenentatge de la llengua, com per ser una eina imprescindible per 
a la igualtat d’oportunitats i la inclusió social. Desmantellar aquest model 
implica, doncs, no solament un atac a la llengua catalana, sinó un atac a la 
igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat. 

 
2. L’Ajuntament de Mataró exigeix al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la 

Generalitat de Catalunya que aturin les retallades en educació i, que els 
pressupostos de 2013 reverteixin l’actual dèficit d’inversió en recursos 
humans, infraestructurals, logístics i econòmics que pateix l’educació pública 

 
3. L’Ajuntament de Mataró fa una crida a tota la comunitat educativa i a la 

societat a mobilitzar-se en contra de la l’avantprojecte de la LOMCE, i en cas 
que els continguts previstos prosperin, es compromet a donar suport a les 
iniciatives que impulsin la insubmissió i la desobediència civil a les polítiques 
educatives regressives i espanyolistes.” 

 

 

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

moció que ha llegit la Sra. Prados no és la versió definitiva: faltava un punt que hem 

afegit a l’últim moment i que diu el següent:  

 

“3. Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions 
que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.” 
 
Respecte a la moció presentada per la CUP, el nostre posicionament serà 

d’abstenció, perquè, a banda de discrepàncies en el redactat i els acords, creiem que 

un punt important en la defensa del model educatiu en català és la unitat de tots els 

partits polítics que ens sentim catalans.  

 

 

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

no donarà ple suport a aquestes propostes de resolució, perquè l’educació no es pot 

utilitzar com a arma política. Pensem que l’educació ha de ser un compromís ferm de 



 25

tots: entre les famílies, els docents, l’alumnat i els polítics. Apostem per un model que 

es basi en criteris d’esforç, rigor i exigència, en què s’incorpori, a part del català i del 

castellà, una o dues llengües estrangeres, tal com passa a la majoria de països 

europeus. I reiterem tenir especial cura per la llengua catalana. 

Les anteriors reformes educatives que pretenien salvar el sistema educatiu no han 

servit de res, sinó tot el contrari, han servit per a empitjorar-lo. I si les reformes han 

estat un desastre, no cal parlar de les retallades del govern de la Generalitat, de CIU.  

Pensem que els veritables problemes de l’educació són el fracàs escolar, l’alt índex 

d’atur juvenil i el baix nivell emprenedor. Per tant, l’educació és el futur dels nostres 

fills i no podem permetre que una reforma educativa, en lloc de ser una reforma 

pedagògica, sigui una reforma ideològica. No ho podem permetre, vingui de la 

formació política que vingui.  

Respecte al punt 6è de la proposta que presenten el PSC, CIU i ICV-EUiA, ens hi 

abstindrem per coherència política. 

Pel que fa a la proposta alternativa que presenta la CUP, nosaltres hi votarem 

contràriament perquè no podem donar suport principalment al punt 3r, que insta a fer 

iniciatives que impulsin la insubmissió i la desobediència civil.   

 
 

 

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

Catalunya, opina que estem valorant i demanant que una cosa, si s’aprova, sigui 

inconstitucional, quan estem parlant de l’esborrany d’un avantprojecte que ha de 

passar encara per uns quants tràmits parlamentaris i relectures del Consell Sectorial 

d’Educació de l’Estat, etc. Per tant, el debat per mi no té a veure amb l’educació. 

Tenim diversos problemes barrejats: en primer lloc, és d’algú que demanava una 

majoria excepcional en unes eleccions de fa quinze dies i va tenir un fracàs 

excepcional i li ha vingut molt bé la frase del Sr. Wert per trobar un bàlsam per a les 

seves ferides de fa uns dies.  

Si parlem d’educació, no acceptem ni una lliçó. Tenim 7 lleis educatives a l’Estat en 

democràcia, sap quines en són les conseqüències? Que un diari gens sospitós de ser 

del PP, com és La Vanguardia, ahir ens digués: “La educación española se estanca 

en la mediocridad. Los alumnos de primaria siguen por debajo de la media europea 

en lectura y en matemáticas”. Per tant, d’aquestes lleis, cap ni una les ha promulgat 
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el PP. Jo demano al meu partit que no faci com va fer en l’anterior ocasió en què 

tenia majoria absoluta i que és trigar gairebé quatre anys a intentar millorar el 

desastre de llei que va ser la LOGSE, votada pel PSOE i per CIU, i que ens ha donat 

que un 25% dels alumnes quedin al marge de la seva educació. Això és atemptar 

contra la cohesió social. Se’ns han permès unes lleis que no han servit per res, ni ara 

que hi ha retallades ni abans quan teníem bonança, perquè els resultats eren 

exactament els mateixos: mediocres.  

Si parlem d’educació, parlem-ne. I si fem manifestacions preventives pel que pugui 

passar després que l’esborrany d’un avantprojecte s’acabi convertint en una llei, en 

parlem. Si el que volem és una altra cosa, és despistar.  

Em vull aturar un moment perquè hi ha coses que són lamentables. Es diu amb tota 

llibertat que aquesta llei atempta contra el català. Si això fos veritat, probablement jo 

m’ho pensaria. Jo, com que la meva família és castellanoparlant i és la meva llengua 

materna, m’hagués espavilat perquè el meu fill no tingués un model d’immersió. 

Tampoc hagués fet res molt important. La gent que avui defensa un model que no 

segregui i que no sigui elitista, porta els seus fills als col·legis d’elit de Catalunya, com 

ara l’escola alemanya, el Liceu francès, etc. Per tant, res que no sapiguem.  

A mi em sembla molt bé que els nens tinguin exactament el mateix domini del castellà 

i del català i, si pot ser, de l’anglès, del francès, etc. El que no em sembla de rebut és 

el que s’està fent, és a dir, que algú digui que és lamentable que els nens al pati 

parlin en castellà, com deia en Duran. No és lamentable, o és lamentable que quan 

anem tots a segons quines entitats de la ciutat fem servir el castellà? O és que allà el 

fem servir perquè ens interessa políticament?  

Em va semblar molt lamentable que algú li pogués dir a un altre “terrorista” quan té 

exterroristes al seu partit. Algú d’aquí que ha fet servir la paraula “atemptat”, també 

que s’ho repensi. La lliçó que va donar ahir el Sr. Wert dient: “vostès no volen parlar 

amb mi però jo sí que vull parlar amb vostès” em va semblar de bastant més nivell. 

Finalment, el que em va semblar inversemblant és que algú que era fins l’any passat 

director general o secretari d’Estat d’Educació li intentés donar lliçons al Sr. Wert 

quan tenim unes taxes d’abandonament escolar, unes taxes de fracàs escolar i un 

atur juvenil esgarrifosos i uns percentatges d’excel·lència en la nostra educació del 

3%. Per tant, disposats a parlar, sempre; disposats a defensar el català i el castellà, 

sempre; un tercer idioma, sempre; la igualtat d’oportunitats, sempre. 
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Per cert, el que es recull en aquest esborrany d’avantprojecte de la LOMCE no és 

diferent, pel que fa a la religió, al que es recollia en la LOE. És exactament el mateix.  

Ahir, la Sra. Moneo va reptar la resta de grups que li ho demostressin i van callar, 

perquè no és veritat.  

Nosaltres no donarem suport a la proposta i encoratgem al govern del PP, amb el 

màxim consens possible, a portar a terme aquesta llei.  

A més, parlava vostè, Sr. Safont-Tria, d’insubmissió. Jo demano a la resta de grups 

dues insubmissions. Si les portem endavant, nosaltres els donarem suport: la 

primera, que no acatem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 

tirem endavant amb El Corte Inglés i, la segona, que no acatem el decret del govern 

del PP i els paguem la paga als funcionaris. A veure si som capaços entre tots de 

pactar-ho i de fer-ho.  

 

 
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, es posiciona sobre 

la proposta de resolució de la CUP. El nostre vot serà d’abstenció bàsicament pel 

punt 3. Creiem que seria més adequat, si prosperés la llei, presentar un recurs davant 

del Tribunal Constitucional, però estem d’acord que es necessita una resposta 

unitària per part de tota la societat.  

Al Sr. López li vull comentar que fa trenta anys la comunitat educativa, diferents 

professionals i partits polítics van estar d’acord que la manera de construir un sol 

poble i una societat cohesionada era a partir de l’escola i sense segregar per la 

llengua a uns nens en una escola i als altres en una altra. Creiem que aquest ha estat 

un model d’èxit que s’ha de mantenir.  

També vull recordar que abans de la LOGSE, el 20% dels alumnes d’EGB marxaven 

al carrer i aquests no comptaven dins del fracàs escolar. I quan va entrar el seu partit 

no es van aplicar tots els recursos per tirar endavant i desenvolupar aquesta llei. 

Aquest va ser el problema.  

 

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

Popular, considera que està clar que les polítiques del PP allà on ha estat governant 
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han estat en contra de la normalització de la nostra llengua, ja sigui al País Valencià, 

a les Illes, etc. No ens ha d’enganyar ningú, coneixem perfectament quina és la seva 

política lingüística. I coneixem com s’han dedicat de forma descarada a afavorir una 

privatització de l’escola pública.  

 

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

Catalunya, explica a la Sra. Prados que la Llei de Qualitat del PP no va entrar en 

vigor mai. Per tant, quan va entrar el 2004 el PSOE al govern es va continuar aplicant 

la LOGSE i, a més, en una època de bonança. I els resultats no van ser millors.  

Sr. Safont-Tria, vostè no pot entendre el fet que nosaltres pensem que el millor és 

tenir el domini de les dues llengües, català i castellà, i després fer servir la que vulgui. 

Aquesta és la diferència. Nosaltres mai trobarem lamentable que un nen al pati parli 

l’idioma que hagi de parlar.  

Jo hagués defensat el model d’immersió de fa 30 anys del qual parlava la Sra. 

Prados, perquè llavors el català partia d’un desavantatge absolut, però no pas ara. 

Nosaltres demanem que les dues llengües estiguin al mateix nivell, perquè per 

nosaltres les dues llengües són nostres.  

 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm. 6 de l’ordre 
del dia, la proposta presentada pels grups municipals de PSC, ICV-EUIA i CIU. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 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). 

Vots en contra: 5,   corresponent als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya.  
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Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.    

 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta alternativa 
presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 3, corresponent als membres del grup municipal 

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

Vots en contra: 8, corresponent als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (5) i corresponent als membres del 
grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).  

Abstencions: 16, corresponent als membres del grup municipal 
Socialista (8) i corresponent als membres del grup 
municipal de Convergència i Unió (8).  

 

 

7 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS DE LA CUP I D’ICV-EUIA PER REQUERIR QUE ES 

RETORNI LA INDEMNITZACIÓ REBUDA PER ALTS CÀRRECS 

DE CAIXA LAIETANA I PERQUÈ L’AJUNTAMENT CONSIDERI 

IL•LEGÍTIMS ELS DEUTES CONTRETS AMB L’ENTITAT FINS 

QUE LA FUNDACIÓ CAIXA LAIETANA ES COMPROMETI A 

RETORNAR ELS DINERS A LES PERSONES ESTAFADES PER 

LES PARTICIPACIONS PREFERENTS. 
 
Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 5 de l’ordre del 

dia. 
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8  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP I ICV-EUIA PER A L’ABOLICIÓ DE L’ÚS 

DE LES BALES DE GOMA. 
 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“Els Països Catalans són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales de 
goma en manifestacions i esdeveniments públics. 
 
La dotació de projectils de goma dels Mossos d’Esquadra, d’un pes de 90gr. i 
capaços d’arribar a una velocitat de més de 200m/s (més de 720 km/hora) són 
considerats pel protocol tècnic intern com a armes “less-letal”, és a dir, “menys letals”. 
L’evidència però, demostra que poden causar danys permanents als òrgans vitals i, a 
més, són difícilment controlables. 
 
Limitant-nos a un sol exemple, i deixant de banda altres tipus de lesions, a l’estat 
espanyol són 24 les persones que han perdut un ull des de 1990 fins avui, a causa 
d’aquests projectils. Per tant, el terme “menys letal” ha de ser definitivament 
considerat inadequat perquè, donat el potencial destructiu d’aquestes armes, no 
garanteix la seguretat dels ciutadans, sinó que esdevé un risc. 
 
Fa sols dos anys a la ciutat de Barcelona tres nois van perdre l’ull a causa de 
l’impacte d’una bala de goma. Un altre va estar ingressat a la UCI durant una 
setmana, amb un traumatisme cardiopulmonar, tement per la seva vida. El juliol 
d’aquest any passat un altre noi va perdre l’ull dret. 
 
El passat 14 de novembre, durant les manifestacions de la vaga general, l’Ester 
Quintana, treballadora d’un centre cívic de Sant Martí també perdia l’ull esquerra per 
l’impacte d’una pilota de goma. Aquesta setmana, el conseller d'Interior Felip Puig va 
negar que Ester Quintana hi hagués perdut un ull per cap acció dels Mossos quan a 
dir que a la cruïlla del passeig de Gràcia amb la Gran Via aquell vespre no s’hi havia 
fet cap llançament de projectil, tan sols dues salves. Malgrat tot, després d’haver-se 
divulgat per internet un vídeo on es veu com un agent dels mossos d'esquadra 
dispara amb una llançadora a la cruïlla del passeig de Gràcia amb la ronda de Sant 
Pere, el Departament d'Interior admet ara, que sí que va disparar projectils 
antiavalots al final de la manifestació del 14 de novembre, a la mateixa zona on Ester 
Quintana va perdre un ull. 
 
A aquests casos s’hi afegeixen ferits greus en diferents parts del cos – pit, mandíbula, 
orella, cames, etc –, fet que ens porta a la conclusió que cada vegada que es 
disparen aquestes les bales de goma causen afectats greus. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Mataró proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Mataró l’adopció dels acords següents: 
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1) L’Ajuntament de Mataró reclama l’abolició de l’ús de bales de goma, tal com a 
succeït en altres països europeus. 

 
2) L’Ajuntament de Mataró demana a la Generalitat de Catalunya la restitució del 

Comitè d’Ètica dels Mossos d’Esquadra que hauria de controlar aquestes 
males pràctiques. 

 
3) Traslladar l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als diversos grups 

parlamentaris que conformen l’actual Parlament de Catalunya i al col·lectiu 
promotor de la iniciativa Stop Bales de Goma!” 

 

 

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

pel que fa a l’abolició de l’ús de les bales de goma, opina que el que demanaria és 

que els cossos de seguretat tinguessin més cura a l’hora de llançar-les. També crec 

que s’hauria de penalitzar més severament totes aquelles persones que utilitzen les 

manifestacions per crear aldarulls i actes incívics. Jo mateixa sempre he participat 

activament però pacífica en manifestacions i he vist com hi ha persones que utilitzen 

el descontent social, els sentiments de la ciutadania i les persones com a escuts 

humans. No és culpa ni dels cossos de seguretat ni d’aquestes persones que es 

manifesten tranquil·lament. Si totes les persones que anessin a manifestar-se ho 

fessin pacíficament, els nostres cossos de seguretat no haurien de fer ús de les bales 

de goma. Per aquest motiu, no hi donarem suport.  

  

 
 

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

Catalunya, considera que el Sr. Safont-Tria barreja una possible negligència de la 

Policia amb un desastre d’informació i manca de transparència i amb l’ús legítim que 

tenen les forces de l’ordre per fer servir les bales de goma a fi de garantir el respecte 

de tots els drets de totes les persones. 

El que no s’hi val és aprofitar un fet desgraciat, el de la Sra. Quintana, per criticar els 

Mossos, que són els que eviten que algunes persones actuïn impunement els dies de 

vaga, per exemple. Que les forces d’ordre públic tenen dret a fer servir legítimament 

la violència és el més normal en un estat democràtic. Perquè són ells els qui tenen 

aquest dret i els el cedim, per evitar que persones actuïn violentament sense 
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respectar els drets dels altres. La Policia ha de tenir les eines per reprimir això. 

Probablement les pilotes de goma no són el millor mitjà —és cert el que s’ha dit i el 

que li ha passat a la Sra. Quintana—, però no s’hi val a aprofitar un fet desgraciat per 

criticar la tasca que fan els cossos de seguretat, que han d’aguantar insults i 

vexacions. Nosaltres no donarem cobertura a la proposta.  

 

 
 

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

seu grup donarà suport a la proposta. D’una banda, respecte a la tasca de la Policia 

en la protecció dels béns i de les persones en situacions de conflicte, tots estem a 

favor que sigui així, és a dir, s’ha de protegir les persones que es troben manifestant-

se de bona voluntat i també cal protegir els béns i el patrimoni. 

No obstant això, també és cert que hi ha algunes situacions en què les mesures 

dissuassòries com poden ser les bales de goma estan fora de lloc. Avui podem dir 

que estan fora de lloc. Segurament hi ha hagut un abús en els últims temps d’aquesta 

mesura per culpa d’uns pocs que no compleixen les mínimes normes de 

comportament i van a rebentar les manifestacions. 

D’altra banda, no podem criminalitzar la Policia ni tampoc tots aquells que van a les 

manifestacions, però sí hem d’intentar eliminar els elements que pertorben l’ordre 

públic. D’aquesta proposta vull destacar la restitució del Comitè d’Ètica dels Mossos 

d’Esquadra que hauria de controlar aquestes males pràctiques. Creiem que és 

important. També instem que el proper Parlament que ara s’ha de constituir rebutgi 

aquesta pràctica, perquè hi ha altres mesures dissuassòries que no posen en risc les 

persones que pacíficament es manifesten.  

 

 

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

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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Vots en contra: 16,   corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 

9 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS 

MUNICIPALS D’ICV-EUIA I PSC PER SALVAGUARDAR 

L’OCUPACIÓ DE BANKIA A LA CIUTAT DE MATARÓ. 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

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

 
“S’ha donat a conèixer recentment el pla de reestructuració de les entitats 
nacionalitzades, per a donar via lliure als 37.000 milions d’euros previstos pel rescat 
del sector. 
 
La Comissió Europea, ara més que mai, ha decidit salvar la banca i no les persones. 
Perquè aquests diners no aniran a rescatar, per exemple, els milers de clients que 
han estat estafats pel tema de les participacions preferents. Tampoc serviran per 
salvar els milers i milers de famílies que, per no poder pagar la seva hipoteca, i 
sotmeses a una llei hipotecària desfasada i injusta, que afavoreix descaradament els 
bancs, són desnonades a centenars diàriament de les seves llars. Aquest diners són 
per reflotar unes entitats mal gestionades, enfonsades per la cobdícia d’un pocs 
directius, als quals cap estament ni des de la judicatura, ni des del govern, els 
demanen responsabilitats. Cap d’ells acabarà a la garjola, com molts es mereixen, i 
com passa a Mataró, a més, se’n van amb les butxaques plenes de diners en 
sucosos plans de pensions, indemnitzacions milionàries, assegurances de jubilació, 
etc. Una estafa, en tota regla. 
 
Per reblar el clau, la Comissió Europea posa unes condicions draconianes que 
afectaran l’ocupació. Milers de treballadors i treballadores, aquests sí, pagaran també 
els plats trencats, perdent el seu lloc de treball. La reducció de les entitats 
nacionalitzades es xifra en un 60% i, en concret, pel que fa a Bankia la xifra 
ascendeix a 6.000 persones que engreixaran encara més les xifres d’atur. 
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Dins del Pla de reestructuració de l’entitat, alarma la part on es preveu 
l’abandonament de negoci de manera absoluta en determinats territoris, la qual cosa 
és preocupant, i molt. 
 
A Mataró, el nombre d’empleats i empleades que estan afectats per aquest nou 
expedient de regulació d’ocupació (ERO) (recordem que a Bankia ja es va produir la 
sortida de 4.000 persones fa uns mesos), està al voltant de 200 persones. 
 
No cal dir que incrementar les llistes d’aturats en una ciutat com Mataró, amb un atur 
del 22% (superior a la mitjana de Catalunya), no és una bona notícia. 
 
Per tot això, des dels grups municipals d’ICV-EUiA i Socialista creiem que és 
necessari que aquesta proposta de resolució sigui aprovada, i la portem a aquest Ple 
amb el convenciment que així serà. Proposem l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Reclamar a la Direcció de Bankia que negociï amb la representació laboral 
les mesures recollides al Pla de Reestructuració de l’entitat. 
 
SEGON.- Demanar a la Direcció de Bankia especial sensibilitat amb la ciutat de 
Mataró, tenint en compte la nostra situació econòmica i l’impacte que podria tenir per 
a la ciutat aquests eventuals acomiadaments massius. 
 
TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya que pressioni la Direcció de Bankia 
per a què l’impacte de les mesures que conté el Pla de reestructuració no afecti de 
manera significativa al nostre país. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a Bankia, a la Generalitat de Catalunya, al 
govern de l’Estat i a les organitzacions sindicals presents a Bankia.” 
 
 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

pensa que aquesta proposta és totalment injusta i discriminatòria, perquè totes 

aquestes reivindicacions s’haurien de fer extensibles a tothom, a totes aquelles 

empreses que tanques o es veuen obligades a fer ERO’s. Crec que no només 

s’hauria de demanar per al cas de Bankia sinó per a totes les configuracions 

empresarials. És per això que nosaltres ens hi abstindrem.  

  

 
 

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

Catalunya, anuncia el seu vot favorable. 
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Ara bé, aquest no és el primer ajut que es fa a la banca i estaria bé tenir-ho present. 

També estaria bé tenir present i fer una mica d’autocrítica, perquè aquí han jugat 

consellers del PP, consellers del PSOE, consellers d’Izquierda Unida i de tots els 

partits. Ahir vaig veure un senyor exconseller de Bankia que se n’anava amb 526.000 

euros l’any passat i que a dia d’avui és diputat d’Izquierda Unida a l’Assemblea de 

Madrid. Com a mínim, els partits que podem tenir responsabilitats de govern hauríem 

de ser una mica més seriosos amb tots aquests aspectes.  

No obstant això, jo entenc que es tracta dels treballadors i que s’ha d’intentar salvar 

els seus llocs de treball. Els d’aquests i els de tots, com deia la Sra. Lora.  

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

seu vot afirmatiu a la proposta. Alhora, vull agrair als proposants que hagin adaptat la 

proposta de resolució en els punts que els hem proposat.  

 

 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.  
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DICTAMENS 
 

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 

 
10 -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL 

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM). 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el passat 06/09/2012, aprovà 
inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
 
Posteriorment es procedí a donar la corresponent informació pública de la modificació 
inicial  del ROM per un termini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis al DOGC i al BOPB i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de 
Mataró, d’acord amb el previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, art. 178.1 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 i arts. 58 
a 66 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
D’acord amb la certificació efectuada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament en la data de 05/11/2012, han presentat al·legacions a l’aprovació inicial 
del ROM els grups municipals Plataforma per Catalunya, Iniciativa per 
Catalunya/Verds - Esquerra Unida i Alternativa i la CUP. 
 
En relació a les al·legacions que toquen aspectes jurídics de la reforma, s’ha emés 
informe del secretari general, en data 16 de novembre de 2012, on proposa estimar 
algunes al·legacions i desestimar altres per les raons que exposa. D’altra banda, les 
al·legacions que, per no infringir cap norma, comporten una apreciació discrecional de 
les mateixes a càrrec del govern municipal, es proposa estimar i desestimar, segons 
els casos, pels motius que s’expressen a aquesta proposta d’acord. 
 
Es procedeix a l’anàlisi de les esmenes presentades, amb una sistemàtica que agrupa 
totes les al·legacions pels grups seguint l’ordre de l’articulat, amb la finalitat de poder 
fer un seguiment conjunt de totes les esmenes per matèries.  
 
 

1. ESMENES REFERIDES AL CONJUNT DE L’ARTICULAT 
 

Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
 
En general, s’accepten les esmenes proposades al reglament per corregir aspectes 
gramaticals o de llenguatge de gènere. 



 37

 
Candidatura d’Unitat Popular. 
18a. esmena 
 
Al·legació efectuada al conjunt del text, en relació a la correcció de tot el text per tal 
adaptar-lo a un llenguatge de gènere. S’accepta l’esmena. 
 
 
19a. esmena 
 
Al·legació efectuada per al cas de que no s’aprovin la majoria de les al·legacions 
proposades per la CUP relacionades amb la durada dels plens, es proposa que els 
Plens Municipals, per defecte, es celebrin dos cops al mes. Es proposa desestimar 
l’esmena ja que la competència per a la fixació de les celebracions de les sessions 
plenàries ordinàries correspon al Ple. 
 

2. ESMENES A L’ARTICULAT 
 
 
Article 1. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
1a esmena. 
 
Es proposa afegir a aquest article una sèrie d’articles aplicables a la fonamentació 
jurídica del ROM. Es proposa acceptar l’esmena ja que introdueix una actualització 
normativa. 
 
Article 5. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
2a esmena.  
 
Es proposa indicar que “Quan els trasllats s’hagin de notificar fora del territori de la 
comunitat autònoma i la situació ho requereixi, s’emprarà a més a més el castellà.” Es 
proposa estimar l’esmena ja que introdueix una actualització normativa. 
 
Article 6. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
3a esmena.  
 
Es proposa per al subapartat 3 l’exemplificació d’una sèrie d’organismes autònoms 
locals que pot crear l’Ajuntament. Es proposa desestimar l’esmena ja que la creació 
d’organismes autònoms és una potestat que ha d’exercir l’Ajuntament en el moment 
que consideri oportú, sense aprioris normatius prèvis. 
 
Article 7. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 



 38

4a esmena. 
 
Es  proposa incloure algunes determinacions sobre la constitució i el funcionament del 
Ple Municipal, essent que aquest article en la seva aprovació inicial només incloïa la 
composició i les atribucions. Es proposa desestimar la esmena per supèrflua, ja que 
es tracta d’una matèria detallada a la normativa electoral i de règim local. 
 
Es proposa acceptar l’esmena relativa a la indicació a la normativa del règim de 
funcionament del Ple, ja que introdueix una actualització legislativa. 
 
Article 8. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
5a esmena. 
 
Es proposa incloure que “Al mes d’agost no es celebraran sessions dels òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament amb l’excepció d’aquelles que s’hagin de convocar amb 
caràcter extraordinari”. Es proposa desestimar l’esmena per supèrflua, ja que es 
contempla a l’article 12, primer paràgraf del ROM. 
 
 
Article 9. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
6a esmena. 
 
Es proposa incloure “degudament justificats” als casos extraordinaris o de força major 
que comportin la celebració de les sessions plenàries en altres llocs que no siguin la 
Sala de Plens de l’Ajuntament. Es proposa estimar l’esmena. 
 
 
Article 10  
 
Plataforma per Catalunya 
1a esmena. 
 
Es proposa no suprimir les declaracions institucionals. Es proposa desestimar 
l’esmena ja que no contribueix a la finalitat de la modificació del ROM, que és la 
reducció de la durada dels plens municipals i centrar el debat en assumptes de 
política municipal, segons l’acordat a la Junta de Portaveus efectuada el 29/06/2012.  
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
7a esmena 
 
Es proposa, entre d’altres modificacions, addicionar a l’ordre del dia de les sessions 
les declaracions institucionals, proposicions sense dictamen de les comissions 
informatives i donar compte dels decrets d’alcaldia i acords de la Junta de Govern 
Local. Es proposa desestimar l’esmena abans esmentada ja que ja que no contribueix 
a la finalitat de la modificació del ROM, que és la reducció de la durada dels plens 
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municipals i centrar el debat en assumptes de política municipal, segons l’acordat a la 
Junta de Portaveus efectuada el 29/06/2012.  
Es proposa desestimar, ja que es va suprimir a l’aprovació inicial, l’enviament de la 
convocatòria a entitats ciutadanes que hagin manifestat el seu interès, en tant que hi 
ha publicació de l’ordre del dia a través del web municipal. 
 
Pel que fa a efectuar la convocatòria i ordre del dia per procediments telemàtics es 
proposa desestimar l’esmena ja que l’enviament telemàtic de l’ordre del dia i de la 
convocatòria pot ser  objecte de modificació.   
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
1a. esmena 
 
Es proposa desestimar l’esmena ja que no contribueix a la finalitat de la modificació 
del ROM, que és la reducció de la durada dels plens municipals, segons l’acordat a la 
Junta de Portaveus efectuada el 29/06/2012.  
 
 
Art. 11. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
8a esmena. 
 
Es proposa afegir “d’efectuar-se” i “de la Comissió Informativa d’Assumptes del Ple” al 
primer paràgraf. Es proposa desestimar la primera puntualització ja que la redacció 
actual al·ludeix a que la posta en disposició dels expedients administratius serà des 
del moment de lliurament de la convocatòria del Ple, i no des del moment d’efectuar-
se la convocatòria, que podria ser anterior al lliurament. Es desestima la segona 
puntualització ja que no existeix a l’Ajuntament de Mataró la Comissió Informativa 
d’Assumptes del Ple. 
 
Pel que fa a la frase a afegir al segon paràgraf s’estima, per la qual cosa es suprimeix 
tot el paràgraf per donar coherència a l’esmena efectuada. 
 
Finalment es proposa desestimar la inclusió del paràgraf cinquè ja que la 
documentació del Ple és general per tots els regidors/es, siguin o no portaveus. 
 
 
Article 12. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
9a esmena. 
 
Es proposa acceptar les correccions gramaticals que hi consten. 
 
Pel que fa a la proposta d’inclusió d’un nou apartat sisè es proposa desestimar-ho ja 
que el seu contingut és idèntic al que recull l’article 10 del ROM, últim apartat. 
 
La proposta consistent en afegir a l’apartat setè, relatiu a les sessions extraordinàries i 
urgents, que “en aquestes sessions el primer punt a tractar ha de ser l’apreciació de la 
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urgència de la sessió” es proposa desestimar-la per supèrflua, ja que es tracta d’una 
obligació d’origen legal. 
 
La proposta consistent en incloure les sessions especials del Ple que s’hi indiquen es 
proposa desestimar-la ja que es tracta d’una matèria que no es troba a l’abast de la 
potestat normativa municipal. 
 
 
Article 13. 
 
Plataforma per Catalunya 
2a esmena. (article 13.3). 
 
Es proposa que no es suprimeixin les declaracions institucionals del debat plenari. Es 
proposa desestimar l’esmena ja que no contribueix a la finalitat de la modificació del 
ROM, que és la reducció de la durada dels plens municipals, segons l’acordat a la 
Junta de Portaveus efectuada el 29/06/2012.  
 
3a esmena. (article 13, punt 4, lletra b) 
 
Es proposa que el nombre màxim d’iniciatives en forma de precs i preguntes que 
poden tractar-se en un Ple ordinari és el següent: es podran fer tants precs/preguntes 
com números de regidors tingui un Grup Municipal. Per exemple, si un Grup Municipal 
és de 8 regidors podrà fer 8 precs/preguntes, si un Grup té 7 regidors podrà fer 7 
precs/preguntes i així amb tots els Grups Municipals. Es tracta d’una esmena sense 
impediment legal, l’estimació de la qual té caràcter discrecional.  
 
No s’accepta per considerar que la solució prevista a l’aprovació inicial fa compatible 
la reducció de la durada dels Plens amb les facultats de control del govern en funció 
de la representativitat dels grups polítics.. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
 
10a. esmena 
 
Pel que fa a la proposta d’inclusió d’un apartat primer es proposa desestimar-la ja que 
el debat plenari es regula a l’article 17 del ROM. 
 
Pel que fa a la inclusió d’un apartat tercer relatiu a declaracions institucionals es 
proposa la seva desestimació ja que no contribueix a la finalitat de la modificació del 
ROM, que és la reducció de la durada dels plens municipals, segons l’acordat a la 
Junta de Portaveus efectuada el 29/06/2012.  
 
Pel que fa a la inclusió d’un últim paràgraf a l’apartat corresponent a impuls i control 
del Govern, subapartat de propostes de resolució, es proposa desestimar-la ja que 
l’ordenació del debat és la prevista a l’article 17 del ROM. 
 
Les propostes efectuades pel que fa a la durada de les intervencions en els precs i 
preguntes, inclosos a l’apartat d’Impuls i Control del Govern, es tracta d’una esmena 
sense impediment legal, l’estimació de la qual té caràcter discrecional.  
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Es desestima perquè va en contra d’un dels acords previs a la modificació per tal de 
reduir la durada dels plens municipals. 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
2a. esmena 
 
Es proposa desestimar en l’apartat segon de l’article la inclusió de la Junta de 
Portaveus com a instadora dels temes d’interès dels que es donarà compte al 
Despatx Oficial, atès que el segon paràgraf del punt segon de l’article 13 ja especifica 
el paper de la Junta de Portaveus a l’apartat Despatx Oficial. 
 
Es proposa desestimar l’esmena consistent en la supressió de la frase final del segon 
paràgraf de l’article ja que el text aprovat inicialment va ser el proposat a la Junta de 
Portaveus efectuada el 29/06/2012 per a la modificació de ROM.  
 
Es proposa desestimar l’esmena relativa a la introducció de les declaracions 
institucionals ja que no contribueix a la finalitat de la modificació del ROM, que és la 
reducció de la durada dels plens municipals, segons l’acordat a la Junta de Portaveus 
efectuada el 29/06/2012.  
 
Pel que fa a les propostes de resolució es desestima la possibilitat introduïda per 
l’esmena de presentar dues en lloc d’una proposta de resolució per cada grup ja que 
no contribueix a la finalitat de la modificació del ROM, que és la reducció de la durada 
dels plens municipals i segons l’acordat a la Junta de Portaveus efectuada el 
29/06/2012.  
 
En relació a l’afegit de la frase que es proposa per a l’apartat primer de la lletra a) de 
l’apartat cinquè de l’article es tracta d’una esmena sense impediment legal l’estimació 
de la qual té caràcter discrecional. 
 
S’accepta, de fet ja es fa actualment quan hi ha acord en fer una única intervenció. 
 
Pel que fa a la supressió que es proposa respecte del segon paràgraf de la lletra a) de 
l’apartat cinquè de l’article es proposa la seva desestimació ja que quan es demana 
una antelació mínima de set dies naturals en la presentació de propostes de resolució 
respecte de la data prevista per a celebrar la sessió ordinària, el que és pretén és 
donar temps suficient als grups per debatre i negociar les propostes presentades. 
 
Respecte de la supressió que s’indica respecte dels paràgrafs tercer i quart de la lletra 
b) del paràgraf cinquè de l’article es proposa la seva desestimació ja que el text es va 
incloure expressament en l’aprovació inicial del ROM per poder limitar la durada de 
les sessions plenàries. 
 
Finalment i respecte de les dues propostes efectuades pel que fa a un “únic” segon 
torn per a les intervencions als precs i preguntes es proposa la seva estimació ja que 
recull el sentit que ja té el Reglament Orgànic actual.  
 
 
Art. 14. 
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Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
11a. esmena. 
 
Es proposa desestimar l’esmena relativa a la inclusió d’esmenes a les declaracions 
institucionals, ja que no contribueix a la finalitat de la modificació del ROM, que és la 
reducció de la durada dels plens municipals, segons l’acordat a la Junta de Portaveus 
efectuada el 29/06/2012.  
 
Es proposa estimar l’esmena que s’efectua al final de l’apartat f), però la seva 
ubicació correspon al final de l’apartat tercer d’aquest article. 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
3a. esmena 
 
Es proposa desestimar la inclusió d’esmenes a les declaracions institucionals, ja que 
no contribueix a la finalitat de la modificació del ROM, que és la reducció de la durada 
dels plens municipals i segons l’acordat a la Junta de Portaveus efectuada el 
29/06/2012.  
 
Es proposa desestimar la supressió de l’esmena classificada a la lletra e) de l’article ja 
que va ser inclosa expressament per l’aprovació inicial del ROM amb la finalitat de 
deixar clar el contingut textual de les propostes d’acord que s’aproven després d’una 
votació segregada dels punts de l’acord. 
 
Es proposa així mateix desestimar la modificació de presentació de les esmenes per 
escrit a l’Alcalde passant de 24 a 6 hores abans de començar la sessió, ja que 
l’antelació de 24 hores es va preveure expressament en l’aprovació inicial del ROM, 
per facilitar el seu coneixement pels grups municipals. 
 
 
Art. 16. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
12a. esmena. 
 
Es proposa acceptar la inclusió en la denominació de l’article de “Quòrum i inici de les 
sessions.”. 
 
 
Article 17. 
 
Plataforma per Catalunya: 
4a esmena. 
 
Es proposa que les sessions plenàries, siguin ordinàries o extraordinàries, no tindran 
hora de finalització. No obstant sí que creuen que les intervencions de cada Grup 
Municipal sí que es tindrien que regular, tenint així un temps màxim per a cada 
intervenció. Es proposa desestimar l’esmena ja que no contribueix a la finalitat de la 



 43

modificació del ROM, que és la reducció de la durada dels plens municipals, segons 
l’acordat a la Junta de Portaveus efectuada el 29/06/2012.  
 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
13a. esmena. 
 
Les esmenes relatives a la modificació del temps d’intervenció màxim (apartat quart), 
no tenen  impediment legal, i la seva estimació té caràcter discrecional.  
 
Es proposa desestimar perquè la contradiu el caràcter essencial que els dictàmens de 
les Comissions Informatives han de tenir dintre del debat del Ple. 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
4a. esmena 
 
Respecte de l’esmena consistent en la menor durada de les intervencions (de deu a 
set minuts en la primera intervenció i de cinc a tres minuts per la segona), així com 
l’aclariment respecte de la intervenció del govern o grup municipal es tracta d’una 
esmena sense impediment legal l’estimació de la qual té caràcter discrecional. 
 
Es proposa desestimar perquè la contradiu el caràcter essencial que els dictàmens de 
les Comissions Informatives han de tenir dintre del debat del Ple. 
 
En relació a l’esmena consistent en la modificació efectuada al final del cinquè 
paràgraf es tracta d’una esmena sense impediment legal l’estimació de la qual té 
caràcter discrecional. 
 
Es proposa desestimar perquè va en contra d’un dels acords previs a la modificació 
per tal de reduir la durada dels plens municipals. 
 
Es proposa desestimar la frase introduïda a l’últim paràgraf de l’article ja que el 
tractament dels punts pendents es portarà a terme d’acord amb el que disposa la 
legislació vigent.  
Art. 18 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
14a. esmena. 
 
Es proposa acceptar la puntualització de la normativa d’aplicació. 
 
 
Art. 19 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
15a. esmena. 
 
Es proposa desestimar el segon paràgraf que s’hi inclou ja que el seu contingut és 
superflu per estar regulat a la normativa d’aplicació (ROF). 
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Art. 22 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
5a. esmena 
 
Es proposa desestimar l’aclariment efectuat a l’apartat primer de l’article, ja que la 
facultat és una potestat legal atribuïda en exclusiva a l’Alcaldia. 
 
 
Art. 23 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
16a. esmena. 
 
Es proposa desestimar l’esmena relativa a la inclusió de l’apartat a) ja que es va 
acordar per la Junta de Portaveus realitzada en la data de 29/06/2012 la seva 
supressió, per haver deixat de ser una competència de la Presidència. 
 
Es proposa estimar  les esmenes que s’hi inclouen als apartats c) i d). 
 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
6a. esmena 
 
Es proposa desestimar l’esmena introduïda com a subapartat a) de l’article degut a 
que es va suprimir expressament del text aprovat inicialment pel ROM ja que aquesta 
potestat va deixar de ser competència de l’Alcaldia, en coherència amb el nou 
redactat amb l’últim paràgraf de l’art. 17. 
 
 
Art. 24 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
17a. esmena. 
 
Es proposa la desestimació de les puntualitzacions efectuades al contingut de les 
actes de les sessions per supèrflues, ja que al text aprovat inicialment ja s’especifica 
que s’inclouran les altres dades que exigeixi la legislació vigent. 
 
Es proposa estimar la puntualització de “favorables” als vots que es fa al penúltim 
apartat de l’article. 
 
Art. 25 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
7a. esmena 
 
L’article introduït com a núm. 25 relatiu a la difusió del Ple municipal es tracta d’una 
esmena sense impediment legal l’estimació de la qual té caràcter discrecional. 



 45

 
Es desestima perquè fa molts anys que es facilita als mitjans de comunicació (radio, 
tv) la difusió del Ple municipal, i des de fa uns mesos, també per internet.  
 
 
Art. 30  
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
18a. esmena. 
 
Es proposa desestimar l’esmena relativa a la inclusió del paràgraf segon, relatiu als 
bans en supòsit de catàstrofe, infortuni o greu perill, ja que es una matèria regulada al 
ROAS. 
 
 
Art. 31 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
8a. esmena 
 
Es proposa la desestimació de l’esmena efectuada (paràgraf tercer, inclusió de l’afegit 
“per destituir al mateix alcalde”), ja que la legislació electoral (art. 197.2 LOREG) 
especifica que només es pot signar una moció de censura per mandat i regidor. 
 
 
Art. 35. 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
 
19a. esmena. 
 
Es proposa desestimar l’afegit final per superflu, ja que la no celebració de sessions 
durant el mes d’agost consta a l’article 12 del ROM. 
 
 
Art. 36 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
20a. esmena 
 
Es proposa acceptar l’esmena relativa a la col·locació de l’ordre del dia i l’acta a la 
pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
9a. esmena 
 
Es proposa estimar la frase inclosa com a paràgraf quart a l’article. 
 
Art. 41 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
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21a. esmena 
 
S’accepta la puntualització del “cessament” juntament amb el nomenament dels i de 
les Tinents d’Alcalde en el segon paràgraf de l’article. 
 
Pel que fa a l’afegit final del segon paràgraf de l’article es proposa la seva 
desestimació per ser superflu ja que es regula a la legislació vigent. 
 
 
Art. 42 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
22a. esmena 
 
En general es proposa acceptar la puntualització de “Regidors/es amb delegació”.  
Pel que fa la inclusió d’un últim paràgraf relatiu a l’avocació es proposa la seva 
desestimació per superflu, ja que ve regulat a la normativa administrativa d’aplicació. 
 
 
Art. 44 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
23a. esmena 
 
Es proposa acceptar la puntualització efectuada al segon paràgraf. 
Art. 46 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
24a. esmena 
 
Es proposa estimar la puntualització de “Regidors i Regidores amb delegació” tant a 
la denominació de l’article com al seu contingut. 
 
 
Art. 48 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
25a. esmena 
 
Es proposa la desestimació de la puntualització que es fa al primer paràgraf relativa a 
la legislació de règim local ja que les competències i la seva delegació poden venir 
regulades també per llei especial. 
 
 
Art. 50 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
26a. esmena 
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Es proposa desestimar la puntualització de la durada de la delegació de les 
competències (“del mandat corporatiu”), ja que la delegació es fa en relació a la 
durada del càrrec del delegant. 
 
 
Art. 51 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
27a. esmena 
 
Es proposa estimar la puntualització de “l’òrgan amb delegació” efectuada al primer 
paràgraf. 
 
Es proposa desestimar els paràgrafs segon i tercer que s’hi inclouen, en els que es 
regula l’avocació i la suspensió de les delegacions, per ser superflus ja que la seva 
regulació es troba a la legislació de procediment administratiu. 
 
Es proposa la desestimació a les puntualitzacions efectuades a l’últim paràgraf de 
l’article, per superflus ja que la seva regulació es troba a la legislació local. 
 
 
 
 
Art. 52 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
28a. esmena 
 
Es proposa acceptar la puntualització efectuada al primer paràgraf de l’article. 
 
Es proposa desestimar les dues puntualitzacions efectuades al segon paràgraf; la 
primera relativa a donar compte dels acords de la Junta de Govern a les Comissions 
Informatives, degut a que aquest tràmit ja es realitza a la Junta de Portaveus; en 
segon lloc es desestima la frase final del segon paràgraf, “Sens perjudici de les 
competències de control que corresponen al Ple”, ja que és redundant. 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
10. esmena 
 
Es proposa acceptar l’esmena de correcció ortogràfica 
 
 
Art. 54 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
11a. esmena  
 
Es proposa desestimar la inclusió del paràgraf sisè a l’article, ja que les Comissions 
Informatives no són públiques i només poden comparèixer les persones invitades per 
la Presidència.  
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Art. 56 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
29a. esmena 
 
Es proposa acceptar la puntualització de “Regidors/es amb delegació” al tercer 
paràgraf de l’article. 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
12a. esmena 
 
Es proposa desestimar l’esmena ja que el text aprovat inicialment recull el previst a la 
legislació d’aplicació. 
 
 
Art. 57 
 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
30a. esmena 
 
Es proposa estimar les esmenes realitzades al primer paràgraf i la inclusió d’un nou 
segon paràgraf relatiu als comptes anuals. 
 
 
Art. 58 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
31a. esmena 
 
Es proposa desestimar la puntualització relativa a “donant-se compte al Ple” 
efectuada al tercer  paràgraf de l’article, per superflu. 
 
Es proposa estimar l’afegit efectuat al final del cinquè paràgraf, relatiu a l’assistència 
de l’interventor/a municipal. 
 
 
Art. 59. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
32a. esmena 
 
Es proposa estimar la puntualització efectuada al cinquè paràgraf de l’article relatiu a 
“en nova sessió convocada a tal efecte”. 
 
 
Art. 64 
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Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
33a. esmena. 
 
Es proposa desestimar l’afegit efectuat al tercer paràgraf de l’article ja que el 
tractament del regidor no adscrit s’efectua a l’article 65 del ROM. 
 
 
 
 
Art. 69  
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
34a. esmena. 
 
Es proposa desestimar l’afegit final, consistent en “que fixarà el Ple a proposta de 
l’Alcaldia” per superflu, ja que es preveu a la legislació d’aplicació. 
 
Art. 70 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
35a. esmena 
 
Es proposa estimar el dret del Grup Municipal consistent en rebre, abans de cada 
sessió plenària, una relació dels assumptes urgents que es vulguin sotmetre a la 
consideració del Ple. 
 
Es proposa desestimar la possibilitat de presentar mocions ja que aquesta no és la 
nomenclatura pròpia del Reglament Orgànic de Mataró. Respecte els dictàmens de 
les Comissions Informatives són presentats pel President de la Comissió.  
 
Es proposa estimar l’afegit efectuat a tenir la màxima informació, puntualment.  
 
Es proposa desestimar l’esmena relativa a estar representats proporcionalment, i com 
a norma general mitjançant el sistema de vot ponderat en consells i comissions 
municipals especials, ja que aquesta fórmula de representació és una decisió que 
adopta cada Consistori en el Ple de cartipàs. 
 
L’esmena relativa a l’accés als mitjans informatius municipals es tracta d’una esmena 
sense impediment legal, l’estimació de la qual té caràcter discrecional.  
 
Es desestima perquè el redactat original i els reglaments municipals com el del butlletí 
municipal ja recullen el que es demana. 
 
L’esmena relativa al dret a participar en els organismes que garanteixin la 
independència i pluralitat dels mitjans de comunicació de titularitat municipal es tracta 
d’una esmena sense impediment legal, l’estimació de la qual té caràcter discrecional.  
 
Es desestima perquè l’únic mitjà de comunicació municipal “Mataró Ràdio” ja ho recull 
als seus estatuts. 
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L’esmena relativa a la disposició de bústia a les dependències municipals per rebre 
tant la correspondència interior, com l’exterior dirigida al grup es tracta d’una esmena 
sense impediment legal, l’estimació de la qual té caràcter discrecional.  
 
Es desestima  atès que tots els grups municipals disposen d’un despatx propi on 
reben tota la correspondència interior i exterior. 
 
L’esmena relativa a la disposició d’uns mitjans materials i personals mínims es tracta 
d’una esmena sense impediment legal, l’estimació de la qual té caràcter discrecional.  
 
Es desestima  perquè el mateix article concedeix als grups municipals una aportació 
per tal que puguin disposar dels mitjans necessaris per desenvolupar la seva tasca.  
Candidatura d’Unitat Popular. 
 
13a. esmena 
 
Es proposa acceptar l’esmena per correcció ortogràfica. 
 
 
Art. 71 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
14a. esmena 
 
Es proposa desestimar l’esmena introduïda com a subapartat m) de les atribucions 
assessores de la Junta de Portaveus ja que l’únic òrgan amb capacitat per deixar en 
suspens un acord del Ple és el propi Ple, per la qual cosa la informació a posteriori a 
la Junta de Portaveus és irrellevant. 
 
Es proposa desestimar l’esmena consistent en la supressió introduïda com a 
subapartat a) a les competències decisòries de la Junta de Portaveus, ja que es va 
incloure expressament en el text aprovat en tant que les declaracions institucionals 
desapareixen del debat de la sessió plenària. 
 
 
Art. 72 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
15a. esmena 
 
Es proposa desestimar les modificacions que s’esmenten al paràgraf tercer de l’article 
ja que aquest va ser adaptat a la legislació d’aplicació per l’aprovació inicial del ROM. 
 
Art. 73 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
36a. esmena 
 
Es proposa desestimar l’esmena efectuada al paràgraf tercer, ja que a Mataró no 
existeixen dietes, sinó indemnitzacions. 
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Es proposa desestimar l’esmena efectuada al paràgraf quart, lletra c), cinquè 
subparàgraf, relatiu a “suposar problemes per a la seguretat” ja que l’alteració de 
l’ordre ja és un concepte vàlid. 
 
Pel que fa a la introducció d’un nou dret núm. 12 es proposa desestimar l’esmena per 
supèrflua, ja que el seu contingut es regula als arts. 75 a 79 del reglament. 
 
 
 
 
Art. 74 
 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
37a. esmena 
 
Es proposa acceptar l’esmena ja que introdueix una actualització normativa. 
 
 
Art. 75 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
38a. esmena 
 
Es proposa acceptar les dues puntualitzacions efectuades al paràgraf ja que 
introdueixen una actualització legislativa. 
 
 
Art. 77 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
39a. esmena 
 
Es proposa acceptar la puntualització de parcial a la dedicació, com a títol de l’article. 
 
Es proposa desestimar l’esmena introduïda com a segon paràgraf a l’article per 
superflu, ja que la regulació de la dedicació parcial ja es determina a la legislació 
d’aplicació. 
Art. 78 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
40a. esmena 
 
Es proposa desestimar l’esmena relativa a la inclusió del dret a rebre dietes ja que és 
un concepte que , pels regidors, no es contempla al ROM de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Es proposa desestimar l’esmena relativa a “en les quantitats establertes pel Ple” ja 
que es considera supèrflua. 
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Es proposa estimar l’esmena relativa a la puntualització de la possibilitat de rebre 
indemnitzacions per despeses “efectives ocasionades” en l’exercici del càrrec 
 
 
Art. 81 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
41a. esmena 
Es proposa acceptar l’esmena ja que inclou una actualització normativa. 
 
Art. 87 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
42a. esmena 
 
Les esmenes relatives a la inclusió com a drets de participació dels ciutadans de 
Mataró els proposats com a núms. 8, 9, 10, 11, 12 i 13 es tracta d’esmenes sense 
impediment legal, l’estimació de les quals té caràcter discrecional.  
 
Aquestes esmenes no s’accepten perquè afecten a matèria del nou Reglament de 
Participació Ciutadana, i el propi ROM estableix al darrer paràgraf de l’article 86 que  
“La participació ciutadana en els afers de competència municipal es podrà fer de 
forma individual i col·lectiva. L’ordenació i els mecanismes dels quals es dota 
l’Ajuntament per a facilitar aquesta participació quedaran recollits al Reglament de 
Participació Ciutadana”. 
 
D’altra banda, pel que fa a l’audiència pública, ja en parla l’article 91. 
 
Art. 88 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
43a. esmena 
 
Es proposa desestimar l’esmena introduïda al paràgraf quart de l’article, relativa a 
organismes desconcentrats, descentralitzats, ja que s’ha iniciat el procés d’extinció 
dels mateixos. 
 
Es proposa estimar l’esmena relativa al paràgraf cinquè per introduir una actualització 
normativa. 
 
 
Art. 90 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
44a. esmena 
 
Es proposa desestimar l’esmena consistent en l’article proposat ja que la iniciativa 
ciutadana es contempla en el nou reglament de participació ciutadana. 
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Art. 91 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
45a. esmena 
 
L’esmena introduïda al final de l’article i la inclusió dels paràgrafs segon, tercer i quart 
es tracta d’una esmena sense impediment legal, l’estimació de la qual té caràcter 
discrecional.  
 
Es desestima perquè la definició i funcionament, així com els motius per a la seva 
convocatòria es tracten al Reglament de Participació Ciutadana. 
 
 
Art. 93 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
16a. esmena 
 
Es proposa desestimar les esmenes introduïdes a l’apartat segon del punt núm. 2 de 
l’article ja que el text aprovat inicialment va ser l’acordat per a la reforma del ROM per 
la Junta de Portaveus efectuada el 29/06/2012.  
 
Pel que fa a l’esmena consistent en la supressió del paràgraf tercer de l’article, es 
tracta d’una esmena sense impediment legal l’estimació de la qual té caràcter 
discrecional. 
 
La supressió d’aquest paràgraf redueix la participació ciutadana al Ple Municipal. És 
per aquesta raó que es desestima. 
 
 
Art. 94. 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
46a. esmena 
 
L’esmena introduïda al final del segon paràgraf es tracta d’una esmena sense 
impediment legal, l’estimació de la qual té caràcter discrecional.  
 
Es proposa desestimar perquè, no millora la redacció aprovada inicialment. 
 
Art. 98 
 
Candidatura d’Unitat Popular. 
17a. esmena 
 
Es proposa desestimar la supressió de l’excepció a la consulta popular dels 
assumptes relatius a les finances locals, ja que així ve establert per la legislació 
d’aplicació. 
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Es proposa desestimar la supressió de la tramesa de l’acord municipal de consulta al 
Govern de l’Estat ja que així ve establert per la legislació d’aplicació. 
 
 
Art. 99 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
47a. esmena 
 
Es proposa acceptar l’esmena efectuada al segon paràgraf, lletra a), per actualització 
normativa, si bé caldrà fer constar que es tracta de la llei 4/2010, de 17 de març. 
 
Es proposa acceptar l’esmena efectuada al paràgraf quart, per actualització 
normativa, si bé caldrà fer constar que es tracta de la llei 4/2010, de 17 de març. 
 
 
Disposicions transitòries 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
48a. esmena 
 
Les dues disposicions transitòries introduïdes corresponen a esmenes sense 
impediment legal, l’estimació de les quals té caràcter discrecional.  
 
Es desestima perquè el procediment per a l’el·laboració del cartipàs ja és objecte de 
regulació legal 
 
Disposició addicional 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
49a. esmena 
 
Es proposa desestimar la disposició addicional introduïda per supèrflua, ja que els 
canvis normatius afectaran al contingut del ROM tant si es contempla a l’addicional 
com si no. 
 
Disposició derogatòria 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
50a. esmena 
 
Es proposa estimar-la, però no perquè formi part del reglament, sinó perquè s’inclogui 
com un punt de l’acord d’aprovació definitiva.. 
 
Disposició final 
 
Iniciativa per Catalunya/Verds – Esquerra Unida Alternativa. 
51a. esmena 
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Es proposa la seva desestimació per supèrflua, ja que la legislació d’aplicació ja 
estableix la forma d’entrada en vigor del nou reglament. 
 
En conclusió, es proposa estimar o desestimar les esmenes presentades en els 
termes expressats en aquest informe. 
 
A la vista de l’expedient tramitat i dels antecedents que s’esmenten, atès el que 
disposa l’art. 47.2.f) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa 
al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Mataró, després d’incorporar les esmenes que han estat acceptades i 
que hi figuren a la part expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- Publicar íntegrament les modificacions operades en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, i també un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya referint la data d’aquella publicació. “ 
 
 

 

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

Popular, recorda que en l’aprovació inicial el seu grup ja hi va votar en contra i ara ho 

tornaran a fer. La gran majoria d’al·legacions que hem presentat han estat rebutjades. 

Ja vam dir en el seu moment que és una modificació que limitarà el debat polític i la 

participació. Limitarà la participació especialment dels grups municipals més petits i, 

en aquest cas, beneficiarà els grups majoritaris.  

Crec que hi havia alternatives i no s’han volgut escoltar. Era evident que calia 

modificar el ROM, però és evident que l’opció que s’ha escollit és una opció política 

que dóna privilegis a uns grups municipals i als altres els treu drets necessaris per fer 

la seva tasca d’oposició i fiscalització del treball municipal. A partir del proper ple, 

aquesta tasca es veurà limitada i molt. També pensem que es veurà limitada la 

participació dels ciutadans en el ple.  

Considerem greu la desaparició de les declaracions institucionals. És un debat que 

enriqueix i permet visualitzar quin és el posicionament de cadascú. És clar que 

s’havien de limitar molt les intervencions, però no s’ha fet i directament les 

declaracions institucionals es faran a porta tancada i sense que les veus crítiques, 

com ara les del nostre grup municipal, no tindran l’altaveu que suposa la presència en 

aquest ple. Havíem presentat al·legacions perquè el ple fos més àgil i no s’han 

acceptat. Es limiten les propostes de resolució a una sola i això dificulta portar 

propostes alternatives, etc.  
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Considerem molt greu també el fet que als precs i preguntes es discrimini que uns en 

puguin presentar més —perquè són partits més grans— i els altres menys. Això és 

discriminatori i els ciutadans, quan ens van votar, ens van demanar que aquí 

poguéssim presentar les consideracions, preguntes o precs que creguéssim 

oportunes. Hi havia propostes alternatives al nostre plec d’al·legacions però no han 

estat escollides. Per exemple, les declaracions institucionals. Nosaltres fem tot un 

seguit de propostes dient que es limiti el temps d’intervenció, però no s’han acceptat. 

Directament, s’eliminen.  

Precs i preguntes. Hem presentat propostes per tal que en aquest apartat es limiti el 

temps d’intervenció dels partits i, fins i tot, les rèpliques, i l’únic que es fa és, amb 

l’argument que el ple dura massa, als grups més petits no els deixem parlar tant. Això 

és inacceptable. El que és curiós és que nosaltres dèiem que no hem de limitar les 

preguntes en funció de la grandària del partit sinó el temps d’intervenció, i el que el 

Govern fa és no només treure la capacitat dels grups petits de fer més propostes sinó 

també limitar els torns d’intervenció. Queda clar, que l’objectiu no era únicament 

reduir el temps sinó que es va molt més enllà.  

Tampoc no es podran presentar esmenes a les declaracions institucionals. 

Hi ha una cosa que passa molts cops en aquest ple i és que es fan votacions 

parcials, per separat. Al final, crec que no només ens confonem els mateixos 

regidors, sinó que els ciutadans no acaben entenent què votem. I això ens porta molt 

de temps. Nosaltres proposàvem que no es puguin fer votacions per separat i no 

se’ns accepta. D’altra banda, nosaltres també demanàvem que a les comissions 

informatives, que compten amb la presència de tècnics i regidors de la casa, hi 

puguin ser presents persones afectades directament amb problemàtiques. No per 

tenir-hi vot però sí per ser-hi presents i, amb el permís del president/a de la comissió, 

tenir-hi fins i tot veu. De vegades, això enriqueix i dóna transparència a la política. 

Això tampoc se’ns accepta. 

Per tot plegat nosaltres hi votarem en contra i manifestem el nostre descontent amb 

aquesta modificació. Buscarem alternatives per poder fer la nostra tasca d’oposició i 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que el seu grup ha presentat 51 

al·legacions, de les quals n’han estat acceptades 26. La majoria d’elles no del 

contingut que hauríem volgut, perquè són les que fan referència al desenvolupament 

del ple. Sobta que les esmenes que s’han acceptat majoritàriament afecten  

preceptes i aspectes jurídics del ROM, perquè en la proposta de modificació que ens 

va presentar el Govern ni tan sols s’havien actualitzat les normes i lleis vigents 

actualment. Això demostra que la proposta es va fer amb presses i sense el rigor 

necessari. No és de rebut que un grup de l’oposició hagi de fer la part de la feina que 

li correspon al Govern. Hem fet d’assessor jurídic en la modificació d’aquest ROM.  

Pensem que aquest nou ROM, que tirarà endavant amb el suport dels grups 

majoritaris, és discriminatori envers els grups minoritaris.  

El Govern no ha volgut tenir en compte cap de les al·legacions nostres i dels altres 

grups pel que fa a la presentació de declaracions institucionals, que queden 

pràcticament proscrites; ni pel que fa a la presentació de propostes de resolució, ni el 

temps d’intervenció, etc. No hi ha hagut cap negociació; ja ho tenien ben lligat a 

l’estiu entre els tres grups majoritaris. L’excusa donada pel Govern per la no-

acceptació d’al·legacions és la reducció de la durada dels plens i centrar el debat en 

assumptes de política municipal. Podríem estar d’acord que la durada de certs plens 

ha estat excessiva i també que hauríem d’emprar el temps majoritàriament en 

assumptes de política municipal, però en el que no estem d’acord és que per assolir 

aquests objectius se’ns privi de la possibilitat de tractar altres assumptes d’interès per 

a la ciutadania.  

Avui, per exemple, hem tractat 7 declaracions institucionals. Algunes no són en sentit 

estricte qüestions municipals, però no és important parlar de garantir el dret a 

l’habitatge a la ciutat de Mataró amb milers de persones que són desnonades 

diàriament? O no és important que parlem de la Llei Wert? Potser sí que són massa 

les que hem presentat en un moment determinat, però mai no hauríem d’eliminar-les. 

Això vol dir segrestar l’opinió dels grups polítics minoritaris en matèries tan sensibles 

com les que he comentat. Per què no han acceptat, per exemple, limitar el seu 

nombre o la durada de les intervencions? En canvi, sí que a la presentació dels precs 

i preguntes es premia clarament els partits grans, que podran presentar un nombre 

gran de precs i preguntes, en detriment dels més petits, que podran presentar-ne 

només un parell en cada ple. Això no havia passat mai en aquest Ajuntament.  
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És això un joc premeditat per silenciar les veus dels grups minoritaris? El ROM que hi 

havia era perfectament vàlid amb algunes petites correccions. Només calia, Sr. 

Alcalde, que vostè assumís el seu paper com a president del ple i fes que s’acomplís 

de cap a peus. Espero que a partir d’ara sí que el farà complir, o si no ja li ho 

recordarem des del nostre grup municipal. 

Reclamàvem en l’aprovació inicial la necessitat del consens en un tema tan important 

com la regulació del ROM. Consens que no s’ha produït. Alertàvem que amb 

l’aprovació del nou ROM s’obria una escletxa important entre partits, dividint el ple en 

dos blocs. D’ara endavant, s’obre una nova etapa i veurem què ens depara.  

Hi votarem en contra.   

 

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

diu que voti el que voti —que hi votarà en contra— ja està tot decidit, perquè els 

grups majoritaris donaran suport al nou ROM. Nosaltres, en l’aprovació inicial, 

conjuntament amb ICV-EUiA i la CUP, ja  hi vam votar en contra. 

Hi ha coses del nou ROM amb les quals podríem estar d’acord, com ara limitar les 

propostes de resolució, en aquest cas, o en l’apartat de precs i preguntes. Però no 

estem d’acord amb el tipus de limitacions que es volen imposar, ja que els grups que 

hi surten més perjudicats són els minoritaris. No pensem donar suport a un reglament 

que inclou alguns apartats que vulneren la llibertat d’expressió, ni a un reglament que 

vol fer que els plens municipals siguin menys transparents, ja que ara les 

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

El Govern hauria de tenir en compte que si de sis formacions polítiques del consistori 

tres no hi estan gens d’acord, és que alguna cosa falla amb el nou ROM.  

Com que creiem que és una modificació discriminatòria cap als grups petits que hem 

estat elegits democràticament pels ciutadans, hi votarem contràriament.  

 
 
 

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

Catalunya, no creu que el nou ROM sigui menys transparent ni que vulneri la llibertat 

d’expressió. Si això fos així, nosaltres no hi donaríem suport.  
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El motiu pel qual canviem el ROM és perquè ens hem trobat amb gent que fa 

trampes, és a dir, gent que presentava propostes de resolució perquè es parlava 

abans i les presentava el dilluns abans d’anar al ple, gent que fa mocions alternatives 

perquè s’ha despistat, no les ha entrat abans i no les pot entrar per urgència, etc. 

Hem tingut en aquest mandat, que encara no porta dos anys, quatre mocions sobre el 

tema de la llengua, dues d’elles amb intervencions del públic. Dels desnonaments 

n’hem parlat cinc o sis vegades i segurament en continuarem parlant. Però al final la 

sensació que tinc és que anem a veure qui la diu més grossa i qui es pot emportar 

algun vot. Aquí no hi ha un problema de transparència ni de llibertat d’expressió. 

Aquesta és la representació que ens han donat els mataronins i les mataronines i a 

altres ajuntaments, com el d’Arenys de Munt, la repartició de la representativitat és 

diferent. D’altra banda, a les comissions informatives se’ns dóna informació que pot 

ser sensible i per això tenen aquest caire, i no pot accedir-hi tothom. 

 
 
 

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

vot favorable a la proposta.  

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

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

Vots en contra: 6,   corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  
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11 -  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, recorda que va 

ser el 4 d’octubre que aquest ple va aprovar inicialment el Reglament de Participació 

Ciutadana, acompanyat del Reglament Marc dels Consells Municipals i d’un nou 

Mapa de Consells. En aquest cas, s’han presentat per part d’uns altres 7 grups 

al·legacions, que per citar-les són l’Associació Professional de Treballadors Sanitaris 

dels Hospitals i Centres Sanitaris del Maresme, la Federació d’Associacions de Veïns 

de Mataró, el Sr. Julián Hernández, el grup municipal d’ICV-EUiA, la secció sindical 

de la CATAC d’aquest Ajuntament, l’Oficina Antifrau de Catalunya, i també s’han fet 

algunes propostes de millora per part d’alguns serveis municipals.  

Aquestes al·legacions van ser tractades el dia 20 de novembre, una vegada acabat el 

termini de presentació d’al·legacions, que era el 15 de novembre, a la Comissió de 

Seguiment que es va constituir a partir del permanent del Consell de Ciutat i la 

incorporació de la Federació d’Associacions de Veïns. Vull agrair a tots els membres 

d’aquesta comissió la feina feta durant el procés. Avui el text que es porta no és altre 

que el que aquesta comissió va validar. També vull agrair al Servei de Participació i 

Ciutadania la feina que ha fet, atès el gran nombre d’al·legacions que s’havien 

presentat i que milloren el text inicial. 

Finalment, vull fer referència a una de les modificacions que es refereix al Mapa de 

Consells i al fet que a partir d’ara el Consell Territorial del Nord quedarà dividit en dos 

consells. El primer constituït per Via Europa i la Llàntia i, el segon, per Molins, Vista-

Alegre, Camí de la Serra i Cirera. El Govern ja ho tenia dintre de les previsions però 

per fer-ho a partir d’aquest moment amb els reglaments aprovats, a demanda del 

grup del PSC vam quedar que ho acceleraríem i ho faríem durant aquest procés de 

presentació d’al·legacions. I així ha estat.  

Per part del Servei de Participació i Ciutadania intentarem aplicar-ho al més aviat 

possible, especialment perquè en aquest moment esperem que s’aprovi la integració 

dels organismes autònoms a l’Ajuntament, la qual cosa vol dir que desapareixerien 

els actuals consells rectors i també, a demanda dels grups municipals, es creen a 

partir d’avui uns consells municipals, en aquest cas, de cultura, d’esports i de 
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promoció econòmica. I, pel que fa a ensenyament, és el consell escolar municipal el 

que, amb el mateix esperit, farà les funcions d’aquests altres consells.  

 

 

I a continuació presenta la proposta següent: 

 
“En data 4 d’octubre el Ple de l’Ajuntament de Mataró, reunit en sessió ordinària, va 
aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana. 
 
L’esmentada aprovació es va sotmetre a informació pública durant un termini de 
trenta dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments, segons 
estableix l’article 49 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Finalitzat el període d’informació pública s’han presentat al·legacions per part de: 
 
1. l’Associació de Professionals de Treballadors Sanitaris dels Hospitals i Centres 

Sanitaris del Maresme, en el sentit de incloure, a l’apartat 4 de l’article 7è i en 
l’apartat 3 de l’article 10è de l’Annex 1, els sindicats més representatius del sector 
sanitari de Mataró.  

 
2. la Federació d’Associacions Veïnals de Mataró, en el sentit de: 
 
2.1. incloure un reconeixement explícit del caràcter d’interl·locució preferent en 

matèria de participació ciutadana a la Federació d’Associacions Veïnals de 
Mataró donada la presència i la implicació que té el moviment veïnal en les 
barris i la ciutat. 

2.2. modificar les Disposicions addicionals en el seu segon apartat, reduïnt el temps 
de desplegament del Reglament a 1 any. 

2.3. modificar l’article 1 en l’Annex 1, per tal de canviar el concepte “facultatiu” per 
“preceptiu”, resultant el text següent: 1. “Els consells de participació tenen 
caràcter consultiu, podran emetre informes preceptius, formular propostes i 
suggeriments i realitzar un seguiment de la gestió municipal...” 

2.4. modificar de l’article 1.2 de l’Annex 1, per tal de canviar el concepte “treballen” 
per “exerceixen la participació”, resultant el text següent: “1.2. Els consells 
sectorials són espais on exerceixen la participació els diferents agents....” 

2.5. modificar de l’apartat 1 de l’article 5 de l’Annex 1, per tal de canviar el concepte 
“facultatiu” per “preceptiu”, resultant el text següent: “1. Emetre informes 
preceptius i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament 
dels serveis i equipaments....” 

2.6. incloure en l’apartat 2 de l’article 7 de l’Annex 1 “amb veu però sense vot”, 
resultant el text següent: “2. Un representant de cada grup polític municipal amb 
veu però sense vot entre els quals l’Alcalde/essa en designarà el/la 
Vicepresident/a.” 

2.7. canviar a l’apartat 4 de l’article 8 de l’Annex 1 la proporció de població per a 
escollir els ciutadans/es a títol individual de “3.500 habitants” a “5.000 habitants” 
i reduir el màxim de persones a “6”, resultant el text següent: “S’escollirà un 
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ciutadà/na per cada 5.000 habitants del territori, tot i que en cada consell hi 
participaran un màxim de 6 ciutadans/es i un mínim de 4.” 

2.8. incloure un nou apartat en l’article 9 de l’Annex 1 que designi un representant 
de cada un dels dos sindicats més representatius en el sector. 

2.9. modificar el punt c) de l’apartat segon de l’article 14 de l’Annex 1 incloent 
“emetre informes preceptius a petició d’una quarta part dels representants de 
les entitats del Consell”, resultant el text següent: “c. Emetre els informes 
preceptius que li siguin demanats per l’Ajuntament o a petició d’una quarta part 
dels representants de les entitats del Consell,...” 

2.10. modificar el punt b) de l’apartat segon de l’article 18 de l’Annex 1 canviant els 
“15” dies naturals per “10” i afegint “per naturalesa d’urgència amb 72 hores”, 
resultant el text següent: “b. Proposar temes a incloure a l’ordre del dia de la 
reunió del consell... 10 dies naturals abans de la celebració de la sessió on es 
cregui que hagin de ser tractats i aquells temes que es considerin d’urgència 72 
hores abans.” 

2.11. modificar en l’article 19 de l’Annex 1 el nombre mínim de sessions anuals de 
Plenari de “dues” a “quatre”, resultant el text següent: “El plenari celebrarà una 
sessió ordinària com a mínim quatre vegades l’any.” 

2.12. modificar en l’article 20 de l’Annex 1 la proporció de membres del consell que 
podran sol·licitar la convocatòria d’una sessió extraordinària, passant d’una 
“tercera” a una “quarta” part, resultant el text següent: “...es podran celebrar 
sessions extraordinàries quan les convoqui la Presidència, per iniciativa pròpia 
o a sol·licitud d’una quarta part dels seus membres.” 

2.13. modificar la proposta de definició d’àmbits de treball dels consells municipals de 
participació en el següent sentit: 

2.13.1. Creació d’un nou consell de Serveis Territorials que inclogui les 
competències de Medi Ambient, Mobilitat, Urbanisme. 

2.13.2. Convertir en Consell la taula de treball de Salut Pública inclosa en el 
Consell de Família 

2.13.3. Incloure la Taula d’Accessibilitat del Consell de Benestar Social al nou 
Consell de Serveis Territorials 

2.13.4. Crear la Taula de Dona en el Consell Municipal de Família 
2.13.5. Dividir el Consell del Nord en dos territoris: 

§ La Llàntia i Via Europa 
§ Camí de la Serra, Molins, Vista Alegre i Cirera 

 
3. el senyor Julián Hernández Tello, en el sentit de: 

3.1. eliminar l’apartat 4 de l’article 7 de l’Annex 1 que estableix la representació 
directa dels sindicats en els consells territorials i sectorials; i mantenint l’apartat 
3 de l’article 10 de l’Annex 1 on s’estableix la designació dels sindicats en el 
Consell de Ciutat. 

3.2. incloure en l’apartat 1 de l’article 10 de l’Annex 1, la impossibilitat de que els 
representants que tenen designació directa en el Consell de Ciutat, com 
sindicats, FAVM i grups polítics municipals, puguin ésser escollits per 
representar un consell territorial o sectorial en el Consell de Ciutat, així com en 
la Comissió Permanent de Participació, regulada en l’article 18. 

 
4. el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, en el sentit de: 



 63

4.1. afegir a l’apartat 6 de l’article 12 la paraula “preestablerts”, resultant el text 
següent: “6. En tots els casos, cal que les activitats a realitzar responguin a uns 
criteris preestablerts de qualitat, transparència i igualtat.” 

4.2. incloure a l’apartat 2 de l’article 20 la consulta a la “Comissió Permanent de 
Participació” abans de comunicar els processos participatius a incloure en 
l’Agenda, resultat els text següent: “A l’inici del mandat, consultada la Comissió 
Permanent de Participació, l’Ajuntament comunicarà....”. 

4.3. incloure a l’apartat 1 de l’article 22 la paraula “només” per a fer més explícita la 
concreció en un determinat sector o territori, resultant el següent text: “1. Els 
informes participatius segueixen el mateix model i criteris que les memòries, si 
bé s’apliquen a processos que afecten només un determinat secor o territori del 
municipi.” 

4.4. incloure al punt e) de l’apartat 2 de l’article 33 la possibilitat de convocar 
reunions informatives “a instància d’alguna entitat”, resultant el text següent: “e. 
En el cas de projectes concrets l’Ajuntament, a iniciativa pròpia o a instància 
d’alguna entitat, podrà convocar reunions informatives...” 

4.5. incloure en l’apartat 6 de l’article 5 de l’Annex 1, el seguiment de la proposta 
d’ordenances, taxes i preus públics, resultant el següent text: “6. Vetllar per.... i 
fer el seguiment de l’execució i liquidació del Pressupost Municipal, i la proposta 
d’ordenances, taxes i preus públics en l’àmbit de treball objecte del consell.” 

 
5. la Secció sindical de la Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració 

de Catalunya-Intersindical Alternativa de Catalunya (CATAC-IAC) de l’Ajuntament 
de Mataró en el sentit de manifestar la seva disconformitat en la redacció de 
l’apartat 4 de l’article 7 i de l’apartat 3 de l’article 10 de l’Annex 1, i sol·liciten la 
inclusió en la composició dels Consells de participació, sectorials i territorials, de 
tota la diversitat d’organitzacions sindicals amb presència a la ciutat de Mataró 
que vulguin participar-hi. 
 

6. l’Oficina Antifrau de Catalunya en el sentit de: 
6.1. substituir la denominació “Títol preliminar” per la de “Capítol preliminar”, atès 

que no consta que l’articulat del Reglament es classifiqui en altres títols 
6.2. suprimir la paraula “compromís” de l’article 33.1, atès que la facilitació 

d’informació sobre l’activitat i la participació és un deure genèric de les 
corporacions locals, resultant el text següent: “1. L’Ajuntament té el deure de 
facilitar l’accés a la informació...” 

6.3. incloure a l’apartat 2 de l’article 2 una definició més àmplia del subjecte passiu 
del dret d’accés a la informació pública,  resultant el text següent: “2. Per 
facilitar l’exercici d’aquest dret l’Ajuntament i la totalitat d’ens que configuren el 
sector públic local municipal han d’establir canals d’informació...” 

6.4. modificar la definició dels titulars del dret a rebre informació mitjançant la 
fórmula “qualsevol persona, física o jurídica” amb independència de la seva 
vinculació política de ciutadania, nacionalitat o veïnatge, resultant el següent 
text: “2.1. Qualsevol persona, física o jurídica, té dret a rebre informació...” 

6.5. substituir en qualsevol cas el terme “informació general” per l’expressió 
“informació pública”, atès que es correspon més exactament amb la naturalesa 
de l’objecte del dret d’accés a la informació. 

6.6. excloure del punt a) de l’apartat 2 de l’article 33 els butlletins oficials com a 
canals de publicitat activa, ja que es tracta d’una publicitat oficial de compliment 
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preceptiu i taxat a l’ordenament jurídic, resultant el text següent: “2. a) 
informació pública general, a través d’internet, mitjans de comunicació....” 

6.7. regular en l’article 2 el dret d’accés a informació pública, prèvia petició 
individual. 

6.8. incloure a l’article 2 la possibilitat d’obtenir còpies de la documentació 
sol·licitada, així com el procediment administratiu a seguir per a exercir el dret 
d’accés a la informació, resultant el text següent: “Les sol·licituds d’informació 
es presentaran, prèvia petició raonada, al registre de l'Ajuntament i dirigir-se a 
l'Alcalde/essa. La resposta s'haurà de donar en el termini màxim de trenta dies, 
i haurà de passar també pel registre. L'eventual denegació de la informació 
sol·licitada haurà de ser motivada i justificada per alguns dels supòsits 
esmentats en les lleis o en aquest Reglament. El dret a obtenir còpies i 
certificacions i a consultar documentació s'exercirà d’acord amb la legislació 
vigent.” 

6.9. contemplar en el punt b) de l’apartat 2 de l’article 33 la facilitació d’informació 
pública individualitzada com a acte administratiu. 

6.10. incorporar a l’apartat 1 de l’article 33 una relació de les informacions d’interès 
públic que han de ser objecte de difusió de forma activa. 

6.11. incorporar a l’apartat 2 de l’article 33 constatació de l’accés lliure a la 
informació pública per qualsevol mitjà de comunicació. 

6.12. incloure a l’article 21 de l’Annex 1 un esment al caràcter públic de les sessions 
dels consells de participació, resultant el text següent: “Les sessions de Plenari 
i dels grups i taules de treball creats en el sí dels consells de participació tindran 
caràcter públic, tal i com estableix l’article 156 del Text refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya en el seu apartat segon” 

6.13. incloure a l’article 21 de l’Annex 1 la notificació a tots els membres i la 
publicació al web municipal de la convocatòria de les sessions, resultant el text 
següent: ”... A la vegada la convocatòria i ordre del dia de les sessions serà 
publicada al web corporatiu de l’Ajuntament de Mataró.” 

6.14. introduir en l’article 21 de l’Annex 1 la previsió de fer públics, mitjançant el 
lliure accés de la ciutadania, els acords adoptats i les actes de les sessions, 
resultant el text següent: “En el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des 
del següent a la data de celebració de la sessió, els acords adoptats a les 
sessions, tant ordinàries com extraordinàries, s’han de trametre a tots els 
membres de l’òrgan i publicar íntegrament a la pàgina web municipal, amb la 
finalitat de garantir el lliure accés als ciutadans i ciutadanes, sense perjudici de 
fer constar aquelles modificacions ulteriors que puguin resultar de l’aprovació 
definitiva de l’acta”. 

 
Un cop examinades les al·legacions presentades al Reglament de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, i tractades en la Comissió de Seguiment del 
procés d’elaboració del Reglament reunida el passat 20 de novembre de 2012, el 
criteri de l’Ajuntament de Mataró és el següent: 
 
Primer.- Acceptar les següents al·legacions: 2.4, 2.12, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.7, 6.8, 6.12, 6.13 i 6.14, amb les textos explicitats en la part expositiva. 
 
Segon.- Acceptar de forma parcial les següents al·legacions: 
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a) Al·legacions núms. 1, 2.8, 3.1 i 5 de modificació dels articles 7, 9 i 10 de l’Annex 
1,  l’article 15 , resultant -amb un nou redactat- el text següent :  
§ 7.4. Un representant de cada un dels sindicats amb la consideració de més 

representatius, sempre que l’entitat així ho sol·liciti. 
§ 9.3. En els consells sectorials s’hi podrà nomenar un/a representant dels 

sindicats majoritaris del sector professional relacionat amb l’àmbit de treball 
del consell, sempre que l’entitat així ho sol·liciti 

§ 10.3. Un representant de cada un dels dos sindicats més representatius. 

 
b) Al·legació núm. 2.9 de modificació del punt c) de l’apartat 2 de l’article 14 de 

l’Annex 1 , resultant –amb un nou redactat- el text següent: “c) Emetre els 
informes que li siguin demanats per l’Ajuntament o a petició d’una quarta part dels 
representants de les entitats del Consell....” 

 
c) Al·legació núm. 2.10 de modificació del punt b) de l’apartat segon de l’article 18 

de l’Annex 1,  resultant –amb un nou redactat- el text següent: “b. Proposar temes 
a incloure a l’ordre del dia de la reunió del consell... 15 dies naturals abans de la 
celebració de la sessió on es cregui que hagin de ser tractats i aquells temes que 
es considerin d’urgència 72 hores abans.” 

 
d) Al·legació núm 3.2 de modificació de l’apartat 1 de l’article 10 de l’Annex 1 

resultant –amb un nou redactat- el text següent: “Aquests representants al 
Consell de Ciutat seran escollits preferentment entre els integrants dels Consells 
sectorials i territorials que no formin part de les organitzacions que ja tenen 
representació directa en el Consell de Ciutat i que s’enumeren en els apartats 2, 3 
i 4 d’aquest article.” 

 
e) Al·legació núm 6.9 de modificació del punt b) de l’apartat 2 de l’article 33 resultant 

–amb un nou redactat- el text següent: “b. Informació pública individualitzada, 
prèvia petició, en especial per a projectes d’especial rellevància a nivell de ciutat o 
de barri. La seva materialització comporta la possibilitat d’accedir a la informació 
de manera individual, ja sigui mitjançant les tecnologies de la informació i la 
comunicació o bé mitjançant la compareixença personal”. 

 
f) Al·legació núm. 6.10 de modificacó de l’apartat 1 de l’article 33 resultant –amb un 

nou redactat- el text següent: “L’Ajuntament té el deure de facilitar l’accés a la 
informació respecte a la situació de la ciutat i de les actuacions, programes i 
serveis que desenvolupa el consistori, així com d’altra informació d’interès general 
per als ciutadans” 

 
Tercer.- Desestimar les següents al·legacions:  
 
a) Al·legació núm. 2.1 (referida a l’exposició de motius) d’incloure un reconeixement 

explícit a la Federació d’Associacions Veïnals del seu caràcter d’interlocució 
preferent en matèria de Participació ciutadana, el criteri d’aquest Ajuntament és 
que aquest Reglament no és l’instrument adequat per a fer esment i es recomana 
fer ús dels convenis de col·laboració que l’entitat estableix amb l’Ajuntament per 
diferents àmbits de treball. 
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b) Al·legació núm 2.2 (referida a les Disposicions addicionals), de reduir a un any el 
temps necessari pel desplegament del Reglament, el criteri d’aquest Ajuntament 
és que el Reglament comporta una sèrie d’accions tals com redactar nous 
reglaments vinculats i desenvolupar noves eines i processos que no són viables 
en tant poc temps. 

 
c) Al·legacions núm. 2.3 (referida a l’article 1 de l’Annex 1) i 2.5 (referida a l’apartat 1 

de l’article 5 de l’Annex 1) sobre el canvi del terme “facultatiu” per “preceptiu”, el 
criteri d’aquest Ajuntament, explicitat en l’informe jurídic que consta en l’expedient 
109/2012 sobre la naturalesa dels informes dels òrgans de participació, considera 
que els informes que emeten els òrgans de participació ciutadana són facultatius i 
no vinculants perquè les disposicions legals reguladores d’aquest tipus d’òrgans 
no estableixen cap disposició expressa en contrari. 

 
d) Al·legació núm. 2.6 (referida a l’apartat 2 de l’article 7 de l’Annex 1) sobre la 

inclusió de “amb veu però sense vot”, el criteri d’aquest Ajuntament és que els 
representants dels grups polítics municipals són escollits pels ciutadans en les 
eleccions municipals i no es considera coherent que no gaudeixen del dret de vot 
en els òrgans de participació. A la vegada, ostenten el càrrec de vicepresident/a 
del consell. 

 
e) Al·legació núm. 2.7 (referida a l’apartat 4 de l’article 8 de l’Annex 1) sobre la 

proporció de ciutadans/es a títol individual, el criteri d’aquest Ajutament és que la 
proporció establerta inicialment ja suposa una reducció important sobre allò 
establert fins a la data i, a la vegada, el nombre màxim de ciutadans/es queda 
proporcionat amb el nombre d’entitats representades. 

 
f) Al·legació núm. 2.11 (referida a l’article 19 de l’Annex 1) sobre el nombre mínim 

de sessions ordinàries, el criteri d’aquest Ajuntament és que el nombre mínim de 
dues sessions és l’adequat pel bon funcionament del consell. 

 
g) Al·legació núm. 4.1 (referida a l’apartat 6 de l’article 12) sobre la inclusió de la 

paraula “preestablerts”, el criteri d’aquest Ajuntament és que el preestabliment de 
criteris de qualitat, igualtat i transparència requeririen de la definició d’un òrgan 
que ho definís així com d’una relació de criteris que no restarien subjectivitat a 
l’enunciat. 

 
h) Al·legació núm. 6.11 (referida a l’apartat 2 de l’article 33) sobre la constatació de 

l’accés lliure a la informació pública per qualsevol mitjà de comunicació, el criteri 
d’aquest Ajuntament és que aquest aspecte ja es recull en l’article 33.2 en el seu 
apartat d). 

 
Pel que fa la definició dels àmbits de treball dels consells de participació la resolució 
adoptada sobre les al·legacions reflectides en la part expositiva queden reflectides en 
el document adjunt. 
 
Per últim, a partir de la revisió tècnica realitzada per diferents serveis municipals amb 
competències en consells municipals de participació del text aprovat, s’incorporen els 
següents canvis: 
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1. Es canvia la paraula “associacions” per “organitzacions” en diferents parts del 
text per a afavorir a la inclusió de la diversitat d’interlocutors que l’Ajuntament i 
els seus mecanismes i òrgans de participació tenen. 

2. Incloure en l’apartat 7 de l’article 7 de l’Annex 1 el següent text: “En el cas de 
definir àmbits de treball, es convocaran reunions prèvies a la a la constitució del 
Consell, en les quals la Presidència informarà del àmbits definits, la proporció 
en la qual es representaran les diferents organitzacions que els conformin i 
s’escolliran els representants de les organitzacions agrupades en cada un 
d’ells.” 

3. Incloure en l’apartat 7 de l’article 7 de l’Annex 1 les “seccions” de les entitats 
per afavorir la màxima participació en els consells, resultant el següent text: 
“Les vocalies o seccions específiques de les organitzacions del municipi també 
podran optar a representativitat en els diferents consells municipals sempre que 
el seu àmbit de treball estigui en coherència amb l’objecte de treball del consell 
del qual vol formar part.”  

4. Incloure un nou apartat en l’article 7 de l’Annex 1 amb el següent text: 
“Representants d’altres administracions i col·lectius professionals vinculats a 
l’àmbit de treball del consell” 

5. Incloure en l’article 10 de l’Annex 1 el següent text: “Cada persona només 
podrà representar a un únic consell de participació” 

6. Modificar l’apartat f) i incloure l’apartat g) en l’article 14 de l’Annex 1 per afavorir 
el funcionament dels consells, amb els següent text: 

“f) Decidir la creació, els objectius i les finalitats dels grups o taules de 
treball, tal i com es defineixen en l’article 16.” 
“g) Decidir la creació, els objectius, finalitats i composició de comissions 
de treball per a tractar temes concrets del funcionament ordinari del 
Consell” 

7. Modificar els apartats d) i e) de l’article 17 de l’Annex 1 amb el següent text 
resultant: 

“d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar les actes de les 
sessions, els informes i documents que es desprenguin del funcionament 
del consell 
e) Donar compte dels acords amb el vistiplau de la Presidència” 

 
Per tot el que s'ha exposat el sotasignant proposa que el Ple adopti la resolució 
següent: 
 
Primer. - Aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana i la definició 
d’àmbits d’actuació dels consells de participació, dels qual consta còpia a l’expedient, 
d’acord amb les consideracions que figuren a la part expositiva i que han quedat 
incorporades degudament en el text. 
 
Segon.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i  el text íntegre del Reglament en el 
Butlletí Oficial de la Província i inserir una referència d’aquesta publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Juan Carlos 

Ferrando, president de l’Associació “Ciudadanos en Mataró”, qui denuncia el tracte 

discriminatori en la voluntat política del regidor de Participació de destruir Ciutadans 

de la vida participativa a Mataró. Aquest nou Reglament de Participació deixa al 

marge de la participació aquells grups que no tenen representació al consistori, 

excepte ERC.   

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

Popular, considera que la participació és un tema molt seriós. Un reglament, per més 

bo que sigui, si no hi ha un substrat en una ciutat que permeti aquesta participació, 

difícilment és garantia que la participació sigui el màxim de rica.   

Sóc crític amb molts temes d’aquest reglament, però sobretot ho sóc amb com hem 

anat construint la participació a la nostra ciutat. Trobo a faltar organitzacions més 

organitzades, en què la gent participi d’una manera molt més directa. Hem d’anar 

molt més enllà i fer polítiques de reforçament d’aquest substrat, que esperem i 

desitgem que sigui crític i participatiu. Això ens ha de permetre aportar alternatives i 

riquesa, la qual cosa es fa des d’un discurs que sovint no agrada als qui manen però 

que a la llarga és el més efectiu i productiu per a la ciutat.  

Hi ha algunes al·legacions que s’han rebutjat que considero que s’haurien d’haver 

inclòs. Per exemple, el fet dels consells: es faran dos cops l’any. Creiem que se 

n’haurien de fer de manera trimestral, i això no s’accepta. També es diu que aquest 

reglament s’anirà desplegant al llarg de dos anys. Si realment hi creiem, despleguem-

lo d’una vegada i no ho allarguem tant. Alguna altra esmena també parla dels 

informes, uns informes que segons el reglament seran facultatius segons decideixin 

els membres del consell, mentre que una al·legació demanava que els informes 

fossin preceptius. És a dir, si es proposa que s’elabori un informe, que s’acabi 

aplicant. 

S’ha parlat dels consells territorials. Nosaltres també pensem que el Consell del Nord 

s’havia de dividir, malgrat no tenim tan clar que aquesta sigui la millor divisió. Potser 

hauríem d’haver donat l’oportunitat d’establir un marc participatiu en què els diferents 

barris, de manera conjunta, acabessin trobant la millor opció.  
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Trobem que hi ha excessius consells municipals de participació. Segurament la 

solució no és fàcil, perquè ningú no vol renunciar a un consell, però està clar que això 

és inoperatiu i dificulta que les entitats i organitzacions petites puguin participar a 

tants llocs diferents.  

Potser cal activar les estructures organitzatives de carrer. Per exemple, el tema de les 

participacions a títol personal. Evidentment que hi han de ser, però potser no haurien 

de tenir un pes tan gran i haurien d’afavorir especialment aquella gent que dedica 

hores a estar organitzada, a fer assemblees de manera permanent en un barri, o les 

federacions de veïns, etc. Això ha de tenir el seu reconeixement d’una o altra manera, 

i amb aquest reglament això no s’aconsegueix. 

Nosaltres hi votarem en contra perquè no creiem que aquest sigui el reglament que 

necessitem. És veritat que no hem presentat les al·legacions que teníem previst, 

perquè se’ns va passar el termini i no hi hem participat, però volem agrair la tasca i 

aportacions fetes per tanta gent. Malgrat això, el resultat final no és prou satisfactori 

per nosaltres.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que aquest Reglament de Participació 

que va ser aprovat l’any 1999 va comptar amb el seu suport i el seu grup municipal 

era al Govern aleshores. En aquell moment hi havia una demanda important de les 

entitats ciutadanes i el Govern hi va respondre. Va ser una elaboració molt 

compartida, amb moltes entitats i associacions, i la voluntat del Govern era obrir 

espais de participació per a tothom. Amb aquest Reglament es va anar construint un 

espai de participació, un model que va servir per incorporar-hi moltes persones.  

Amb el desenvolupament d’aquest Reglament, es van anar veient certes deficiències 

i al final s’acabava depenent massa de la voluntat política del Govern municipal i dels 

seus representants en els diferents grups. Com a autocrítica, creiem que el 

Reglament havia esgotat totes les seves possibilitats i per això vam creure, coincidint 

amb l’actual Govern, que calia repensar un nou reglament. Diem nou reglament 

perquè partim gairebé de zero. Els canvis que hi ha hagut a la nostra societat, 

sobretot els darrers temps, marquen unes dinàmiques de participació absolutament 

diferents i, per tant, les persones estan reclamant un tipus de participació diferent i no 

aquella que teníem.  
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Crec que havíem d’haver atès d’una manera generosa tots els moviments socials i 

lamentablement, malgrat la nostra participació i sobretot el treball dels tècnics i les 

persones que hi han treballat, la reforma ens deixa pràcticament on érem. Pensem 

que el nou Reglament no respon a les expectatives de la societat mataronina en 

aquests moments. Hem perdut una gran ocasió, per la manca de voluntat política 

d’aquest Govern i també per la seva manca de gosadia i generositat.  

Buscarem la manera de fer un reglament de participació en què trobin acollida totes 

les reivindicacions i propostes de tota la societat mataronina, cosa que ara no passa. 

Per això el nostre grup municipal hi votarà negativament.  

 

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

anuncia el seu vot favorable al nou Reglament. És una aprovació definitiva, però 

també s’ha de dir que les circumstàncies canvien i, per tant, en el moment en què en 

el Reglament hi hagi mancances i vulnerabilitats, el Govern, sigui aquest o un altre, 

farà el possible per modificar-lo.  

 
 
 

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

Catalunya, posiciona el seu vot favorable al Reglament, però passa a fer un parell de 

reflexions.  

La primera d’elles és que el Reglament no farà ni bona ni dolenta la participació. El 

que la farà bona serà que entre tots —entitats, partits, persones a títol individual, 

etc.— ho tinguem fàcil per poder canalitzar les nostres manifestacions.  

D’altra banda, nosaltres sí que creiem que calia introduir canvis en el Reglament o 

fer-ne un de nou, perquè, malgrat teníem una participació formal, sovint ens trobàvem 

que a tot arreu vèiem les mateixes persones. Cal obrir més la participació a més gent 

i en això ens hem d’esforçar.  

Nosaltres pensem que hagués estat més interessant una proposta inicial que era 

unificar alguns consells amb les mateixes competències o el mateix àmbit.   
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El senyor Carlos Fernàndez, regidor del grup municipal Socialista, manifesta el vot a 

favor del seu grup municipal.  

Hi votem a favor perquè ens sentim corresponsables del resultat final i de la 

metodologia. Hi ha hagut canvis en la metodologia durant tot el procés que han estat 

promoguts per nosaltres i ens agrada que aquests canvis s’hagin fet. A més, hi ha 

hagut un ampli i variat ventall de participants que hi han intervingut d’una manera 

activa.  

Ara, això ho hem de portar a la pràctica i això implica introduir l’estil participatiu al 

govern. És a dir que qualsevol dels projectes que es portin a terme, de la mateixa 

manera que es fa un pressupost d’aquest projecte i una memòria de les activitats a 

desenvolupar, també s’haurà de fer una memòria participativa. Vostè ha d’aconseguir 

que els seus companys no facin el que han estat fent fins ara. Perquè, moltes 

vegades, nosaltres els hem d’instar que, per algun tema, convoquin un consell o un 

altre. El que demanem és que no calgui que ho estem recordant nosaltres.  

 

 

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

agraeix al grup municipal de PxC el seu vot favorable i la seva confiança. 

Pel que fa al PP i al PSC, estic d’acord que això és una eina. Si només tenim una 

eina però no ens ho creiem, no servirà de gaire. Els agraeixo la feina que han ajudat 

a fer i la seva confiança. 

Avui també m’hauria agradat portar un nombre de consells inferior als que estan en 

aquest mapa de consells, però primer hem d’aprendre què és un grup de treball, 

potenciar-lo i potser d’aquí uns mesos podrem unificar alguns consells perquè ja 

veurem si l’eina és bona. Ja ho analitzarem.  

Respecte al que ha dit el Sr. Esteve Martínez, que parlava de reconeixements i de 

l’antic reglament, Mataró té una tradició en participació. Ho he dit a tots els consells 

que he estat, a totes les sessions que s’han fet i ho vaig dir en aquest ple, en 

l’aprovació inicial. Recordo que, a més a més, vaig fer un reconeixement per, com a 

mínim, tres persones que estan assegudes aquí i que han estat regidors de 

participació. Comparteixo això amb vostè, però ha de tenir en compte que d’això ja fa 

anys. Tot evoluciona i havíem de fer un pas més. Jo li respecto que hi voti 

negativament, però em sap molt de greu pel seu representant a la comissió de 
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seguiment perquè ha treballat i perquè ell coneix el que ha sortit d’allà. No és el que 

el regidor de Participació Ciutadana volia, ni és el que el govern volia. Tothom allà hi 

ha posat de la seva part i ha hagut de renunciar a alguna cosa, perquè això és el 

primer exemple de participació. Moltes de les propostes que han fet vostès han estat 

acceptades i altres de les que parla senzillament no s’han fet. Em sap greu pel Sr. 

Santi López. 

Pel que fa als comentaris de la CUP, Sr. Safont-Tria, jo no sé qui és el seu 

representant a la comissió de seguiment. Sóc president d’alguns consells i tampoc 

conec els seus representants. Darrere d’això hi ha molta gent que ha estat treballant 

molt durant un any. Vostè el que ha fet aquí és anomenar un seguit d’al·legacions, la 

majoria de les quals han estat presentades per la Federació d’Associacions de Veïns 

de Mataró. El Sr. Javier Sánchez del Campo és una persona que es creu la 

participació i estava a la comissió. Pregunti-li vostè per què hi continua havent dos 

consells a l’any i no quatre. Aquí hi ha el treball de molta gent, per tant jo els demano 

que ho reconsiderin.  

Hi ha algú que va presentar al·legacions el dia 28 de novembre i el termini de 

presentar-les s’acabava el 15 de novembre; el 20 de novembre es feia la reunió de la 

comissió de seguiment i el 26 de novembre la comissió especial d’organització. Algú 

que considera que no han estat tingudes en compte les seves al·legacions, les va 

presentar el dia 28 de novembre amb un nom diferent del que avui ha demanat la 

paraula.  

En resum, crec que aquesta eina és bona i ara és feina de tots posar-la a disposició 

de la ciutat. 

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

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

 
 
 

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

 

12 - AUTORITZAR A AMSA CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE 

CRÈDIT A LLARG TERMINI PER IMPORT DE 400.000,00 €, AMB 

DESTÍ A FINANÇAR INVERSIONS PREVISTES EN EL 

PRESSUPOST 2013. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Aigües de Mataró SA ha demanat a l’Ajuntament de Mataró l’autorització per a la 
concertació d’una operació de préstec, d’import 400.000,00 €, per finançar les 
inversions en xarxa d’aigües (PDAM) i en xarxa de clavegueram (PDCLAM) a 
executar en l’exercici 2013. Les condicions financeres d’aquests préstecs són les 
següents: 
 
Entitat BANKINTER 
Import  400.000,00euros  
Tipus d’Interès Tipus ICO(*) + diferencial del 1,70% 
Termini 5 anys 

(*) Tipus que aprova l’ICO cada any i es publica al BOP. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció 
 
Per tot el que s’ha exposat, la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució 
següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA perquè concerti  
una operació de crèdit, d’import 400.000,00 euros amb l’entitat financera 
BANKINTER, per  finançar les inversions previstes en el pressupost 2013,amb les 
següents condicions financeres:  
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Entitat BANKINTER 
Import  400.000,00euros  
Tipus d’Interès Tipus ICO(*) + diferencial del 1,70% 
Termini 5 anys 

(*) Tipus que aprova l’ICO cada any i es publica al BOP. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA.” 
 

 
 

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

Popular, reconeix que el crèdit que es demana enguany és inferior al dels anys 

precedents.  

Jo no discutiré que per poder fer les inversions necessàries pel clavegueram s’hagi 

d’accedir a crèdit. Si aquesta empresa ha de fer accés a crèdit amb aquesta 

disminució això ve paral·lel a la disminució de la despesa en sous dels treballadors, 

que els darrers mesos s’estan queixant de la pèrdua de drets laborals.  

El que posem en qüestió és aquesta aportació via Pla de Sanejament que està fent 

AMSA a l’Ajuntament per poder fer front a les seves necessitats. Amb aquesta 

operació interna per aconseguir millors condicions, el que hem de tenir molt en 

compte és que, en un futur, això no pugui condicionar la viabilitat de la mateixa 

empresa. Nosaltres ens hi abstindrem perquè no acabem de veure clar que això 

s’hagi de fer així. 

 
 

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

expressa la seva discrepància amb la forma de treballar que té aquest Ajuntament de 

maquillatge financer i d’endeutament de la societat municipal. Al final, o acabarem 

pagant l’aigua a preu d’or o Aigües de Mataró acabarà com PUMSA. Això és per una 

herència que s’ha trobat aquest govern. Nosaltres estem d’acord amb les inversions, 

però trobo il·lògic que Aigües de Mataró reparteixi dividends i després hagi de 

demanar un crèdit per finançar els seus projectes, havent de pagar interessos.  

Nosaltres pensem que aquests 400.000 euros es podrien treure de les despeses de 

l’Ajuntament de Mataró d’una partida que ja sabeu. S’ha de crear una llista de 

prioritats. A dia d’avui, una partida amb una quantitat desorbitada en matèria de nova 

ciutadania és totalment innecessària. És per això que hi votarem contràriament.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.    

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

 
 
 
 

Servei d’Ingressos 
 
13 - DELEGAR A L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (ORGT) LA GESTIÓ DE L' 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM). 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament te delegades les funcions de 
recaptació dels ingressos públics a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona (ORGT) des de l’any 1998. Aquesta delegació ve regulada 
a través de dos Convenis, ambdós signats el 9 de gener de 1998: un relatiu al règim 
de recaptació en voluntària i en executiva de les multes de circulació i l’altre que 
regula el règim de recaptació en voluntària i en executiva de la resta d’ingressos 
municipals de dret públic. Els citats Convenis varen ser objecte d’una actualització 
aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament el 2 de juliol de 2007, formalitzat amb els 
convenis de 10 de setembre de 2009. 
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En aquets moments  l’Ajuntament de Mataró s’ha plantejat ampliar la delegació als 
serveis que ofereix el mateix ORGT en l’àmbit de Gestió Tributària, i concretament en 
relació a la gestió de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. En l’actualitat la 
Diputació de Barcelona ve gestionant una part important d’aquest Impost tota vegada 
que a través de la seva oficina a la Direcció General de Trànsit emet les 
autoliquidacions de les matriculacions i altes voluntàries. Es tracte d’un Impost que a 
diferència dels altres no és objecte d’inspecció fiscal. Una vegada confeccionat el 
padró per l’Ajuntament l’ORGT emet els rebuts i gestiona el seu cobrament. En 
resum, la gestió d’aquest impost no és complexa i en l’actualitat la ORGT intervé en 
una part important de la mateixa.  
 
La delegació que es proposa no comporta cost addicional per l’Ajuntament.  A banda 
de la racionalització i estalvi de recursos municipals que comporta, suposa ampliar de 
immediat els serveis que s’ofereix als ciutadans, en ordre a facilitar les seves 
obligacions. Concretament el tràmit de canvi de domicili es podrà efectuar des de 
Mataró i de forma gratuïta, així com el duplicat del permís de conduir i la baixa 
definitiva per desballestament de determinats vehicles. 
 
Davant l’experiència adquirida durant els quinze anys precedents es creu procedent 
ampliar la delegació de competències que exerceix la Diputació de Barcelona de 
gestió, liquidació, i inspecció de l’Impost referit. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- 
que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques 
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions  entitats en 
els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 
8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les 
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot 
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, la Regidora delegada d’Administració i atenció Ciutadana 
proposa al Ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme 
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de 
gestió del tribut que a continuació s'especifica, amb efecte a partir de l'1 de gener de 
2013: 
 

IMPOST DE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MÈCÀNICA 
 

- Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions  
- Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris 
- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

 
 
SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
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determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de 
dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no 
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de 
sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i 
la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a 
terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la 
taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a 
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l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui 
vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- Són vigents les regles dels precedents Convenis de 
delegació dels quals el present només el complementa i amplia. 
 
Regla sisena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques 
de documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més 
tots els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els 
de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). 
 
Regla setena.-  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
CINQUÈ- Per tal  de col·laborar amb la realització de les funciones de gestió, 
inspecció i recaptació dels tributs o altres ingressos de dret públic que dugui a terme 
l’ORGT en base a la delegació efectuada, l'Ajuntament es compromet a facilitar el 
suport material i humà necessari i a tal efecte procedirà a adscriure funcionalment un 
funcionari/a que realitzarà les tasques derivades de les esmentades funcions en les 
dependències de l'ORGT. El Ple faculta a l’Alcaldia – Presidència (o a la Regidora 
delegada si és el cas) per a tots aquells actes que siguin necessaris per a l’execució 
d’aquesta adscripció. 
 
Aquesta adscripció funcional tindrà caràcter voluntari i en cap cas implicarà pèrdua 
dels drets i garanties que tingui el/la funcionari/a en la Corporació, el vincle amb la 
qual no es veurà afectat, romanent d’alta i percebent les seves retribucions amb 
càrrec a l’Ajuntament de Mataró. La relació o catàleg de llocs de treball de l'ens local 
delegant reflectirà que aquest lloc te atribuït l'esmentada funció de col·laboració i 
cooperació i que els requisits del seu exercici (lloc, dependència, etc.) són els abans 
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esmentats. Igualment la relació o catàleg indicarà les característiques pròpies que 
afectin a la dependència funcional dels assenyalats funcionaris/es.  
 
El personal adscrit funcionalment prestarà els seus serveis d’acord amb les directrius 
que, en relació a les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs o altres 
ingressos de dret públic hagin estat objecte de delegació, dugui a terme l’ORGT. La 
gestió de les incidències de dit personal es portarà a terme de manera coordinada 
entre l’Ajuntament i l’ORGT, en els termes que es determinin. 
 
L'adscripció del funcionari/a indicat, quedarà sense efecte a partir del moment en què 
l'Ajuntament i/o l'ORGT decideixin denunciar la delegació de funcions de gestió i 
recaptació.  
 
Aquesta adscripció quedarà igualment sense efecte, quant l'ORGT consideri que 
l'efectiu no reuneix les condicions necessàries per realitzar les funcions 
encomanades o si així ho sol·licita voluntàriament el/la mateix/a funcionari/a.  
 
La compensació econòmica anual derivada d’aquesta cooperació i coordinació que 
ha de ser assumida per l’Organisme de Gestió Tributària, serà establerta per  la seva 
Junta de Govern, a raó d’imports màxims a liquidar o mòduls per efectiu adscrit en 
funció del seu grup professional, que serà objecte d’actualització en els termes que 
també determinarà la Junta de Govern. Abans del dia 1 de desembre de cada any, 
l’Ajuntament haurà de remetre certificació a l’ORGT on s'expliciti el cost anual del 
període comprés entre gener i novembre, més la previsió teòrica del mes de 
desembre, del personal afectat, així com els períodes en què els funcionari/es no 
hagin prestat serveis, amb indicació de la causa, als efectes de practicar la 
corresponent regularització. 
 
El 50 per cent de la compensació econòmica serà abonada per l'ORGT en el mes de 
juny i el restant 50 per cent abans de finalitzar l'exercici, un cop l'ORGT hagi procedit 
a la seva verificació. En el cas de quedar sense efectes aquesta adscripció, aquesta 
compensació es prorratejarà a raó dels dies transcorreguts des de l'inici de l'exercici i 
fins a la data de finalització. 
 
L’adscripció de la persona funcionària tindrà efectes en el termini d’un mes des de la 
seva formalització. 
  
SISÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop 
acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, 
juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu 
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a la Direcció de Recursos Humans i de l’Oficina 
d’Informació i Atenció Ciutadana.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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Servei de Secretaria General 
 
 

14 -  ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ AL CÓDIGO 

DE BUEN GOBIERNO LOCAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 
 

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

presenta la proposta següent : 
 
“Des que van començar a existir els primers ajuntaments democràtics s’han viscut molts 
canvis en l’entorn socioeconòmic que han fet evolucionar la manera com ciutadans i 
Administracions interactuen i es relacionen. La irrupció de les noves tecnologies en les 
nostres vides ha estat probablement el canvi més important en aquest sentit, ja que ha 
introduït nous models de gestió i de relació per a tots (ciutadans, empreses i institucions). 
Més que canvi, podríem estar parlant d’una autèntica revolució que ha suposat una 
evolució pel que fa als instruments de relació i gestió amb la ciutadania, per part de les 
Administracions Públiques. 
 
En aquest context, els ciutadans han de poder continuar exercint els seus drets 
fonamentals i l’Administració ha de garantir una gestió de qualitat que vagi més enllà del 
respecte a la llei. Cal vetllar per l’eficàcia i l’eficiència de les actuacions del dia a dia en la 
nostra tasca de servei a la ciutadania. 
 
L’Ajuntament de Mataró fa temps que ha realitzat una aposta per la transparència 
municipal i és en aquest sentit que el Pla de Mandat 2011-2015 recull el compromís 
d’elaborar i aprovar un codi ètic que suposi un compromís de bon govern, que estableixi 
els principis, les regles i els models de conducta que es desitgen tant per als membres de 
govern com per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament i les empreses municipals. 
Com a primer pas s’han estudiat diverses propostes i s’ha elaborat un primer esborrany, 
que haurà de ser consensuat tant en l’àmbit polític com en el tècnic.  
 
Amb la finalitat de complir amb aquest compromís recollit al Pla de Mandat 2011-2015 i, 
més concretament, en les accions 4.5.11.1 i 4.5.11.2. del Programa d’actuació Municipal 
2012 (Elaboració d’una proposta de codi ètic per a l’Ajuntament de Mataró i Aprovació del 
codi ètic, respectivament) es considera convenient, a curt termini, fer una Adhesió al 
Código de Buen Gobierno Local de la FEMP, per més endavant aprovar un codi ètic propi 
que contingui els preceptes que han d’inspirar l’actuació administrativa a l’Ajuntament de 
Mataró. 
 
El Código de Buen Gobierno Local recull un decàleg de principis que van des del 
respecte a l’ordenament jurídic i el compromís amb la ètica pública i la qualitat 
democràtica, fins a la defensa dels interessos generals amb honradesa, objectivitat, 
imparcialitat, austeritat i proximitat al ciutadà. Es proposa fomentar la transparència i la 
democràcia participativa, treballar per la inclusió social i l’equilibri territorial en els 
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municipis. De la mateixa manera, assumeix el codi de conducta política en relació amb el 
transfuguisme, entre d’altres. 
 
Per adherir-se al Código de Buen Gobierno Local, la Federación Española de Municipios 
y Provincias proposa als ens locals la ratificació d’aquest codi que haurà de ser aprovada 
pels òrgans competents dels ens locals i notificada a la FEMP. 
 
Un cop ratificat el Codi caldrà informar de la seva existència i contingut a la ciutadania, 
esmentar-lo en els acords i actes locals i vetllar pel seu compliment. 
 
Les mesures que contempla el Código de Buen Gobierno Local tenen caràcter 
programàtic i, en ocasions, dispositiu. Els compromisos específics que hi figuren afecten 
tant a aspectes organitzatius com de transparència de l’activitat municipal. Per això la 
implementació dels compromisos adquirits amb l’adhesió al Código de Buen Gobierno 
Local requerirà de diverses accions i mesures que s’hauran de posar en marxa els 
propers mesos, seguint també les pautes del que resulti de la Llei de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern, actualment en tràmit parlamentari. De forma 
que algun dels compromisos previstos (punt 2 de l’apartat “Incompatibilitats i declaracions 
de bens”) no podrà complir-se fins que no s’aprovi la llei esmentada, degut als dubtes de 
legalitat que sobre el particular manté avui l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que la ratificació d’aquest codi es fonamenta en l'article 69.1 de la llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, que indica que " Les Corporacions Locals 
facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els 
ciutadans a la vida local". Aquest Código de Buen Gobierno Local s’inscriu en 
desenvolupament d’aquesta obligació legal. 
 
En conseqüència, la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana proposa al 
Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar l’adhesió al Código de Buen Gobierno Local, aprovat per la Comisión 
Ejecutiva de la  Federación Española de Municipios y Provincias el 15 de juny de 2009, 
que recull els principis de transparència i ètica pública, juntament amb mesures per a 
millorar la gestió i qualitat de la democràcia local. La posta en marxa de les mesures 
contingudes en el Código es farà efectiva de forma progressiva a traves dels diferents 
instruments normatius en que es desenvolupi, i en consonància amb el que sobre el 
particular acabi disposant la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern, actualment en tràmit parlamentari.  
 
Segon. Que es notifiqui l’adhesió als serveis afectats per tal de que implementin les 
previsions del Código de Buen Gobierno Local dintre de l'àmbit de les seves 
competències. 
 
Tercer. Que es notifiqui la ratificació del Código a la Federació Española de Municipios y 
Provincias.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que aquest codi té coses interessants com l’ètica pública, la 

inclusió social i el respecte als drets humans. 

Hi ha un dels punts d’aquest codi que l’Ajuntament de Mataró no compleix. En 

concret, és el de fer públiques les declaracions de béns, activitats i causes de 

possible  incompatibilitat dels càrrecs públics, electes i directius. Nosaltres creiem que 

això s’hauria de fer. En aquest cas s’optarà per una opció consultiva, és a dir, 

informació passiva, que qualsevol ciutadà que ho reclami hi tindrà accés, però no es 

publicarà en llocs públics com, per exemple, una pàgina web. 

Hi ha punts interessants, però en el context polític que estem, que el primer punt sigui 

el respecte a la Constitució espanyola, fa que nosaltres no hi puguem donar suport. 

Si a alguna cosa hem de donar suport és a entitats pròpies com, per exemple, 

l’Associació Catalana de Municipis o qualsevol altre federació a nivell de Països 

Catalans, que tingui un codi ètic propi que, de fet, ja tenim.  

 
 

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

Catalunya, recorda que hi ha pendent la publicació de quins són els emoluments que 

tots rebem de les administracions públiques. Això ho vam acordar en el ple. 

Com que nosaltres ens sentim molt constitucionalistes, encara que jo crec que no ha 

de ser la Bíblia i s’ha de poder canviar, hi votarem a favor. 

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

Abstencions: Cap.  

 
 
 
15 -  APROVAR EL CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ I LA FAMÍLIA PERA – CRUAÑAS PER A LA DONACIÓ 

D’UNA COL•LECCIÓ DOCUMENTAL. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“La família Pera–Cruañas, representada per les filles del senyor Ramon Pera i 
Casadesús, difunt, és propietària d’un conjunt de documents relacionats amb la festa 
tradicional dels Tres Tombs a Mataró que han ofert en donació a l’Ajuntament de 
Mataró. 
 
El senyor Ramon Pera i Casadesús va participar activament a la cercavila dels Tres 
Tombs amb la construcció de diverses carrosses que tenien com a protagonistes 
diferents persones i/o animals que anaven disfressats. Es tractava de nens 
acompanyats de conills ànecs, ovelles, gossos.. i representaven una escena diferent 
cada any. 

 
La documentació es concreta en els reportatges fotogràfics anuals d’aquestes 
carrosses, dibuixos amb els esbossos, vídeos dels Tres Tombs i àlbums amb 
fotografies de la festa en general. La cronologia és des dels anys cinquanta del segle 
XX. 
 
El valor històric i documental que tenen aquestes fotografies, la singularitat de les 
carrosses i l’aportació que suposa a una de les festes populars i tradicionals més 
arrelades a Mataró fa recomanable l’acceptació de la donació dels documents que 
ofereix la família Pera-Cruañas, atès que contribuiria a enriquir el patrimoni 
documental de la ciutat. 
 
L’Ajuntament de Mataró ha valorat positivament l’interès públic i col·lectiu que té 
aquesta documentació, així com el seu interès cultural i per a la investigació, i ha 
considerat convenient i necessari acceptar la donació proposada per la família, amb 
destinació al seu Arxiu Municipal, per tal de garantir la seva conservació i divulgació 
entre els investigadors i la societat en general.  
 
L’arxiver municipal ha emès informe favorable a l’acceptació de la donació atesa l’alta 
qualitat i el valor indubtable que tenen aquests documents; per altra part, aquesta 
donació és una bona oportunitat d’enriquir el fons de l’Arxiu Municipal i per aquesta 
raó es proposa al Ple de la Corporació l’acceptació d’aquests documents. 
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En virtut de les facultats que tinc conferides per la legalitat vigent, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents ACORDS : 
 
Primer.- Acceptar la donació d’un conjunt de documents relacionats amb la festa 
tradicional dels Tres Tombs a Mataró efectuada per les filles del senyor Ramon Pera i 
Casadesús. La donació és gratuïta i sense condicionant ni limitació de domini, 
reproducció o explotació. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del “Contracte entre l’Ajuntament de Mataró i la família 
Pera-Cruañas” per a la donació d’un conjunt de document relacionats amb la festa 
tradicional dels Tres Tombs a Mataró i procedir a la seva signatura. 
 
Tercer.-  Facultar l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Mataró, Sr. 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 conjunt dels documents. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu a les filles 
del senyor Ramon Pera i Casadesús, Anna Maria, Maria Rosa i Montserrat, per la 
mostra d’afecte i liberalitat que en aquest acte de donació fan a la ciutat de Mataró.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

16 -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXTINCIÓ DELS 

ORGANISMES AUTÒNOMS INSTITUT D’ESPORTS, INSTITUT 

MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL, INSTITUT MUNICIPAL DE 

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ I INSTITUT MUNICIPAL 

D’EDUCACIÓ. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Per acord del Ple Municipal de data 06/09/2012, s’aprovà inicialment el procés 
administratiu per tal de fer possible, si s’escau, l’extinció dels organismes autònoms 
Institut d’Esports, Institut Municipal d’Acció Cultural, Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró i Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Mataró, amb 
efectes 1 de gener de 2013. 
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D’acord amb el previst a l’article 201 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (en endavant ROAS), es procedí a 
donar informació pública de l’esmentada aprovació per un termini de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci al BOPB i al taulell d’anuncis de la Corporació. 
 
Mitjançant certificació de data 02/11/2012 emès per l’Oficina d’Atenció Al Ciutadà 
(OFIAC) es fa constar que s’han presentat al·legacions a l’aprovació inicial abans 
esmentada per la Junta de Personal i el Comitè de l’IMPEM. 
 
En resum aquestes al·legacions apunten, per una banda, a la manca d’un estudi 
econòmic contrastat on es pugui veure clarament l’estalvi que aquesta extinció dels 
organismes autònoms tindrà en els pressupostos municipals de cara al propers 
exercicis. Per l’altra banda s’al·lega, pel que fa als recursos humans, que es manté la 
plantilla, RLT i salaris, amb la qual cosa no es detecta cap estalvi real, fora dels casos 
naturals de jubilacions, defuncions i baixes. A les al·legacions es fa constar que a 
l’annex 2 hi ha una taula comparativa dels sous que perceben el personal dels 
organismes autònoms amb el personal de l’Ajuntament de Mataró i que a l’esmentat 
annex “hi ha un error”, ja que la comparativa es fa mensualment i no anualment, 
sense tenir en compte que la majoria de treballadors de l’IMPEM tenen les pagues 
extraordinàries prorratejades i que per tant la comparativa no s’ajusta a la realitat, ja 
que la retribució amb la que es compara respecte als altres organismes i Ajuntament 
de Mataró no inclou la prorrata de pagues extraordinàries. Es remarca que la 
comparativa, per ser exacta, hauria d’haver-se fet tenint en compte les retribucions 
amb caràcter anyal.  
 
L’informe efectuat per la secretària tècnica del projecte d’integració, de data 
22/11/2012, respon a les al·legacions abans esmentades. En primer lloc es posa de 
manifest que la memòria analitza a l’epígraf de la memòria titulat “Eficiència i 
abaratiment de costos” tot un seguit d’ítems en els quals es preveu que es generin 
estalvis, bé sigui directament com a conseqüència de la supressió de determinats 
costos, bé sigui indirectament, per l’assoliment d’economies d’escala. En segon lloc i 
pel que fa als Recursos Humans es manifesta que la voluntat de mantenir les places 
existents (incloses aquelles ocupades per personal interí) i de preservar les 
condicions laborals dels treballadors afectats pel procés d’integració no és 
incompatible amb una gestió més eficaç i eficient dels recursos humans integrats, ja 
que, en un context de congelació/reducció de plantilles com l’actual, es pot 
aconseguir una massa crítica adequada per poder cobrir internament les necessitats 
de personal que, per separat, són difícils d’atendre com no sigui acudint al mercat. 
Així mateix es manifesta, pel que fa a les retribucions mensuals, que es modificarà 
l’Annex 2 de la emoria per tal que no es generin malentesos que puguin conduir a 
conclusions errònies.  
 
En virtut de l’article 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 208 del ROAS, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per 
adoptar el present acord. 
 
Per tot l’anterior es PROPOSA al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Estimar parcialment les al·legacions efectuades per la Junta de Personal i el 
Comitè de l’IMPEM, d’acord amb les manifestacions efectuades a la part expositiva 
del present acord. 
 
Segon.- Aprovar definitivament l’extinció dels organismes autònoms Institut d’Esports, 
Institut Municipal d’Acció Cultural, Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
Mataró i Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Mataró, amb efectes 1 de 
gener de 2013. 
 
Tercer.- Establir que, com a conseqüència d’allò acordat a l’apartat anterior, s’inicia el 
procediment de liquidació dels organismes amb efectes a partir del 01/01/13 i que per 
tant:  
 

- S’integrarà a la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Mataró les plantilles i relacions de llocs de treball aprovades pels 
esmentats organismes autònoms per a la present anualitat 2012 i vigents 
a 31 de desembre de 2012, relacionats en l’annex II i III, essent que 
l’Ajuntament de Mataró es subrogarà en tots els drets i obligacions i de 
Seguretat Social o bé procedents d’altres mutualitats que tinguin al seu 
càrrec les entitats extingides. El personal de l’Institut Municipal d’Educació 
mantindrà les mateixes condicions de treball que les que s’indiquen al seu 
conveni col·lectiu en tant que al personal de l’Institut d’Esports se li 
aplicarà el conveni de l’Ajuntament tal i com es recull en l’acord de data 
06/07/2012 subscrit amb els seus representants de treball. 

 
- L’Ajuntament de Mataró es subrogarà en tots els contractes de naturalesa 

pública o privada i els convenis subscrits pels organismes autònoms 
vigents al temps de la dissolució, de manera que l’Ajuntament assumirà 
tots els drets i obligacions, sota les mateixes clàusules i terminis de 
durada, així com en el plec de clàusules que van servir de base per a la 
corresponent contractació. A aquests efectes l’Ajuntament de Mataró es 
subrogarà en els contractes i convenis subscrits pels organismes 
autònoms que consten a l’annex V.  

 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró succeirà universalment als organismes autònoms 
municipals conforme allò establert a l’article 209 del ROAS, establint-se que el 
conjunt de drets, béns i accions dels organismes autònoms que consten detallats a 
l’annex núm. VI, siguin incorporats a l’inventari general de l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Els fitxers que contenen dades personals i que han estat declarats a 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sota la titularitat de les entitats que són 
objecte d’extinció amb el present acord, passaran a ser titularitat de l’Ajuntament de 
Mataró, i en conseqüència: 
 

- El responsable dels fitxers fins ara de titularitat de l’Institut d’Esports passarà 
a ser  
  l’Ajuntament de Mataró. 
- El responsable dels fitxers fins ara de titularitat de l’Institut Municipal d’Acció 
  Cultural passarà a ser l’Ajuntament de Mataró. 
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- El responsable dels fitxers fins ara de titularitat de l’Institut Municipal de 
Promoció 
  Econòmica de Mataró passarà a ser l’Ajuntament de Mataró. 
- El responsable dels fitxers fins ara de titularitat de l’Institut Municipal 

d’Educació 
  passarà a ser l’Ajuntament de Mataró. 

  
Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i inserir una 
referència al DOGC, per al seu general coneixement. 
 
Setè.- Notificar el present acord a totes les persones interessades i a la Direcció de 
Recursos Humans, al Servei de Gestió Econòmica –Secció de Patrimoni-. Notificar 
igualment als membres del Consell Rector dels patronats i als representants dels 
treballadors dels organismes autònoms i de l’Ajuntament de Mataró, i als treballadors 
dels organismes autònoms. 
 
Vuitè.- Donar de baixa amb efectes 1 de gener de 2013 als organismes autònoms del 
Ministeri d’Hisenda: baixes del cens de l’IVA i del NIF; Tresoreria General de la 
Seguretat Social: baixes del número de patronal; Departament de Treball: baixes com 
a centre de treball registrat; Registre d’Entitats Locals (Generalitat i Estat): baixes 
com a organismes autònoms.” 

 

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

Popular felicita a les persones que han participat en aquest acord. Hi ha hagut un 

treball decisiu dels tècnics, de la part social i de la part política. 

Nosaltres hi votarem a favor, però amb cautela i amb la incertesa encara de saber si 

aquests canvis suposaran un guany per a l’administració local. Això està dins del Pla 

de Sanejament, però també és veritat que no s’ha fet cap estudi que avali que això 

suposarà un estalvi econòmic. Com a mínim, sí que tenim un estalvi econòmic real 

que serà la no externalització de les nòmines. Si internalitzem les externalitzacions 

amb treballadors de la casa, sempre són més rentables. Hi ha un seguit de canvis 

que possibilitaran una mobilitat, una capacitat de fer carrera a nivell intern. També és 

veritat que antigament hi havia convenis que també permetien aquesta mobilitat.  

Desitgem que, un cop es consolidin aquests canvis, no serveixin per acomiadar cap 

persona. Aquesta ha estat la principal premissa que hi ha hagut en el debat i així 

hauria de ser.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia que el seu grup municipal hi votarà 

favorablement. Volem donar un vot de confiança perquè ha estat una feina llarga i 

feixuga, però que ha donat bons resultats. Per nosaltres era imprescindible l’acord 

laboral al qual s’ha arribat. Aquesta era una necessitat absoluta a l’hora d’integrar 

aquests organismes. Esperem que aquesta sigui l’oportunitat de la qual la Sra. Soler 

parlava i que sigui en benefici de tots: de l’Ajuntament, de la ciutadania  i dels 

treballadors i treballadores. 

La mateixa cura que vostès han posat en negociar amb els representants dels 

treballadors espero que la posin en el cas que l’aplicació pràctica d’aquesta integració 

presenti algun entrebanc. 

 
 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, vol fer un 

reconeixement de la feina feta des dels instituts i els antics patronats que han 

impregnat l’ADN d’aquesta ciutat i de la manera de governar aquest Ajuntament.  

Estic parlant, tant de l’Institut d’Esports, com de l’IME, com dels patronats que van 

desaparèixer amb la fundació de l’IME, com són Escoles Bressol i el d’en Miquel 

Biada, de l’IMPEM, de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, del Patronat de Cultura. 

Aquests van néixer en un moment determinat amb dos clars objectius:  

El primer era garantir la participació en els patronats i els instituts. Es decidien coses 

tan importants com el Pressupost, el PAM de cadascun d’aquests organismes i les 

inversions que es feien en diferents àmbits. 

Van néixer en un moment en què la maquinària municipal era molt primària i 

funcionava de manera ineficient. Els patronats permetien fer-ho d’una manera molt 

més àgil. Afortunadament, la maquinària municipal ha millorat en eficiència i, en 

aquest moment, no tenia sentit mantenir aquestes dobles figures. Per tant, nosaltres 

hi donarem suport.  

Vull recordar tot el treball fet, des dels directors fins a l’equip tècnic, els conserges 

dels patronats o instituts que en tenien, i de tants i tants ciutadans que han passat 

per aquests organismes al llarg de la història. En aquests 33 anys de democràcia 

municipal han estat centenars i centenars de ciutadans que s’han implicat en la 
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governabilitat d’aquesta ciutat, participant de forma activa en els consells 

d’administració, en els consells plenaris i amb els diferents òrgans de govern que 

tenien aquests organismes.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, fa un agraïment als grups polítics. En unes 

circumstàncies com aquestes el fet de poder comptar amb el suport absolut del 

consistori dóna consistència al pas endavant que anem a fer. No és un pas fàcil. 

Queda clar que aquí no hi ha d’haver cap dret que quedi conculcat de cap treballador. 

El que es busca és l’eficiència i l’eficàcia. Quan es busca eficiència sempre s’han de 

fer adaptacions i és molt important que tots tinguem paciència. És molt important 

aquest vot de confiança que ens donem els uns als altres, tant dels treballadors de la 

casa com dels grups polítics i del conjunt de la ciutat.  

Avui és un dia important. Arran d’aquesta votació s’extingeixen les personalitats 

jurídiques, però no la personalitat d’aquests departaments que, a partir d’ara, seran 

tots Ajuntament de Mataró. Caldrà una mica de paciència per part dels treballadors i 

treballadores de la casa per adaptar-se a les noves circumstàncies, per part del 

govern municipal en saber estar atent a les noves demandes que vagin sorgint i per 

part dels grups polítics, entenent que les coses no es poden resoldre en dos dies. 

Agraïment final a la regidora, la Sra. Carolina Soler, que és qui ha portat endavant 

aquest tema, al Coordinador General de l’Ajuntament i a tots els treballadors de la 

casa perquè, a partir d’ara, els treballadors d’aquests instituts i els de l’Ajuntament de 

Mataró som tots un. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 90

Servei de Compres i Contractacions 
 

17  - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ 

LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE 

LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE  L’ÚS PRIVATIU DEL LOCAL DE 

L’ANTIGA PEIXATERIA, SITUAT AL CARRER BARCELONA, 

NÚM. 50.  
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Mitjançant informe del cap del Servei de Ciutadania i Convivència d’aquesta 
Corporació, es sol·licita l’inici del corresponent expedient administratiu per a  
l’adjudicació de la concessió demanial de  l’ús privatiu del local de l’antiga Peixateria, 
situat al carrer Barcelona, núm. 50, mitjançant procediment obert. 
 
Consten a l’expedient informe de data 12/11/2012 del secretari general d’aquesta 
Corporació, respecte del contingut del plec de clàusules econòmic administratives 
particulars que regirà la concessió, així com de l’interventor de fons municipal, tal i 
com al respecte preveu l’art. 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat 
per decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
La utilització dels béns de domini públic ve regulada als arts. 53 a 71 i concordants 
del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Els arts. 610, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
contenen la regulació del procediment obert en els contractes administratius. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de 
juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada d’Administració 
i Atenció Ciutadana, PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessió demanial de  l’ús privatiu 
del local de l’antiga Peixateria, situat al carrer Barcelona, núm. 50. 
 
Segon. Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques 
particulars que regiran la concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant 
procediment obert. 
 
Tercer. En compliment del que disposa l’article 66.1 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, sotmetre els 
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esmentat plecs a informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini 
de 30 dies, durant el qual es podran examinar i s'hi podran formular les al·legacions 
que s'estimin pertinents. Si no se'n presentessin, els plecs de referència quedaran 
definitivament aprovats.  
 
Quart. Convocar licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a 
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva 
d’aquest acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del 
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOP de la província de 
Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats, si bé la licitació 
s'ajornarà quan resulti necessari en cas que es formulin reclamacions contra els plecs 
aprovats.” 
 

 

 

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

Popular, explica que l’esquerra independentista ja fa 15 anys que es va posicionar 

contrària a l’ús privatiu d’un espai públic i entranyable per a la ciutat com és l’antiga 

Peixateria. Valorem positivament les tasques que s’han estat fent durant aquests 

anys des de l’entitat que l’ha estat promovent i utilitzant. Veiem bé que en el plec de 

condicions s’incloguin aspectes com que constitueixi un espai de solidaritat i de 

cooperació. Creiem que són factors interessants que poden beneficiar la dinamització 

d’un espai molt important. Malgrat que nosaltres preferiríem que fos d’ús públic, no 

critiquem el que s’ha fet fins ara. Per tot això, el nostre vot serà d’abstenció. 

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

 
 
 
En aquest moments s’absenta de la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya.  

 
Direcció de Recursos Humans 

 

18 - APROVACIÓ DEL TRASPÀS  DE  LES FUNCIONS DE LA 

SECCIÓ D’ EMPRESA DE L’IMPEM I DE LA SUBROGACIÓ DEL 

SEU PERSONAL A LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ 

MARESME, I DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“La Secció de Teixit Productiu de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de 
Mataró (en endavant, IMPEM) té per objectiu la dinamització de l’activitat empresarial 
a la nostra ciutat, així com el recolzament a les empreses en la millora de la seva 
competitivitat i la promoció del seu creixement, actuant de forma concreta en 
projectes que impliquin la participació de diferents sectors empresarials i perfils 
professionals i posant al seu abast una sèrie de serveis estratègics, com ara: 
 
Finançament: Informació i assessorament sobre els diferents fons de finançament 
empresarial, com són els ajuts i les subvencions i línees específiques segons sector 
econòmic, perfil empresarial, etc. 
 
Innovació: Servei d’informació, divulgació i orientació dels processos de gestió de la 
d’innovació empresarial. 
 
Internacionalització: Servei d’orientació, sensibilització, capacitació i informació de 
les diferents eines i programes públics de suport a l’accés a mercats exteriors. 
 
Orientació Estratègica: Orientació i suport a les pimes per a la definició d’una 
estratègia empresarial que els permeti una nova orientació de negoci i creixement a 
llarg termini. 
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En el Programa d’Actuació Municipal de l’any 2012, el govern ja va contemplar com 
uns dels seus objectius assolir la unificació dels diferents serveis de suport a 
l’empresa i l’emprenedoria de l’Ajuntament i posicionar-los com a canal principal 
d’interlocució, tutela i acompanyament de les noves activitats. 
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme és l’entitat que lidera el model 
d’emprenedoria i d’acompanyament a les empreses en el territori i  té com a missió 
actuar com a principal motor a nivell territorial per crear, captar, potenciar i retenir el 
talent necessari pel desenvolupament econòmic i social de l’entorn d’influència, així 
com esdevenir un focus d’atracció d’inversions per a activitats empresarials, tot 
consolidant un teixit empresarial generador de riquesa i llocs de treball de valor afegit 
per a la ciutat i la comarca,  tal i com queda reflectit en els Estatuts de la Fundació.   
 
D’acord amb la voluntat política i amb la estratègia fixada pel govern, es proposa que 
la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme lideri i incorpori totes les activitats 
relacionades amb el suport i acompanyament a les empreses que es porten a terme 
per a la secció de Teixit Productiu de l’IMPEM. 
 
Com a conseqüència d’aquest traspàs, el personal laboral que actualment presta els 
seus serveis en aquesta secció passarà a dependre directament de la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme, qui es subroga en tots els drets i obligacions 
derivats de la relació laboral. 
 
Resulta d’aplicació els articles 245.3 i 246.1 del Decret legislatiu 2/2003, text refós de 
la llei municipal i de regim local de Catalunya que estableix respecte el règim de 
prestació dels serveis que per l’exercici d’aquests es pot utilitzar qualsevol de les 
formes de gestió establertes per la llei, així com que els ens locals tenen plena 
potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur 
competència, d’acord amb el que estableixi la legislació del règim local i altres 
disposicions aplicables. 
 
En quan a la modificació de la plantilla, l’article 9. j) dels estatuts de l’Impem estableix 
la competència del consell per proposar la plantilla de personal i la relació de llocs de 
treballs, el conveni col·lectiu de l’IMPEM o la seva adhesió al conveni col·lectiu de 
l’Ajuntament de Mataró, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries 
fixes i periòdiques i el nombre i règim del personal eventual i remetre-la al Ple de 
l'Ajuntament per a la seva aprovació. 
 
L’article 22.2. i) de la Llei 7/1985 de bases de règim local, atribueix al Ple la 
competència per aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
 
Atès el que disposen els articles 27, 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i a 
l’article 283 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, a on es regulen les qüestions 
referents a  la relació de llocs de treball i la seva modificació. 
 
Atès l’acord adoptat pel Consell de l’IMPEM en sessió celebrada el 4 de desembre de 
2012 d’elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró els acords que consten a la part 
dispositiva d’aquesta proposta. 
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En ús de les facultats que m' atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases 
de Règim Local, i el Decret d’Alcaldia de 14 de juny de 2011, PROPOSO al Ple de 
l’Ajuntament de Mataró els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els traspàs de les funcions de la secció de Teixit Productiu de 
l’IMPEM a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2013. 
 
Segon.- Aprovar la subrogació del personal laboral que actualment presta els seus 
serveis en la secció Teixit Productiu, que consta detallat en l’annex I, a la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme, amb efectes del dia 1 de gener de 2013, qui es 
subrogarà en tots els drets i obligacions derivats de la relació laboral i amb les 
condicions que consten en la proposta d’acord de subrogació que consta com annex 
2. 
 
Tercer.- Fer extensiva la clàusula cinquena de l’acord de subrogació que consta com 
annex 2, al personal de l’IMPEM que es va subrogar el 4 de setembre de 2009 i l’1 de 
gener de 2010 en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, amb motiu del traspàs 
de la secció d’emprenedoria: Emma Feriche Bartra, Luz Fernández del Rey i Antònia 
González Fernández. 
 
Quart.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal laboral de l’IMPEM, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2013, en les places següents: 

 
- Amortització d’una (1) plaça de Tècnic/a superior de gestió (grup A, subgrup A1) 
- Amortització de dues (2) places de Tècnic/a mitjà/na d’empresa (grup B, subgrup 
A2) 
- Amortització d’una (1) plaça d’Administratiu/va (grup C, subgrup C1) 

 
Cinquè.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’IMPEM, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2013, en els lloc de treball següents: 
 

- Supressió del lloc de cap de Secció d’empresa 
- Supressió del lloc de tècnic/ca mitjà/na d’empresa 

 
 Sisè.- Notificar el present acord a totes les persones interessades, al Servei de 
Gestió Econòmica i a la Direcció de RRHH de l’Ajuntament. Igualment s’ha de 
notificar als representants dels treballadors de l’IMPEM i a la Fundació Tecnocampus 
Mataró Maresme.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que amb aquests trasllats de treballadors es pot buscar una millor 

eficiència, però s’ha de tenir en compte que hi ha uns drets laborals adquirits que 

s’han de respectar.  
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Entenc que amb el canvi que es fa es mantenen aquests drets, però se’m generen un 

seguit d’incerteses que no em donen garantia que aquests drets es mantinguin en un 

futur. Aquests quatre treballadors que estaven a l’IMPEM tenen la seva plaça a través 

d’un concurs públic i ara passaran a formar part d’una fundació semiprivada, com és 

el Tecnocampus, en la qual hi ha personal que no ha fet aquest procés de selecció 

pública. Si en un futur s’igualen les condicions de treball de tota la plantilla no sé si 

això pot afectar els drets adquirits d’aquestes persones. Per a mi, això és el més 

important. Si se’ns confirmés que aquests drets estan garantits en el futur, hi votaríem 

a favor. Si no, ens hi abstindríem. 

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

que aquestes quatre persones i el personal laboral de l’IMPEM van seguir un procés 

de selecció públic convocat pel mateix IMPEM, doncs com a Organisme autònom 

tenia potestat per fer-ho. El que sí que han seguit és el mateix procés que hi ha en el 

Servei d’Empresa del Tecnocampus. Per tant, es manté aquest procés de selecció, 

es manté aquesta garantia. A més a més, hem parlat amb els treballadors i hem 

acordat que puguin estar en llistes d’espera de l’Ajuntament.  
 
 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, anuncia el vot 

afirmatiu del seu grup municipal. Hem tingut la notícia que hi ha hagut un pacte a 

darrera hora amb els treballadors i que totes aquelles inquietuds que teníem tots, han 

quedat recollides en aquest pacte.  

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres 
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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. 

 
 
 
CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
 Promoció Econòmica i Innovació 
 

19 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 

L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El Consell d’administració de l’EPEL Parc TCM, en sessió celebrada el 26 de 
novembre de 2012 va acordar modificar els seus estatuts i elevar al Ple de 
l’Ajuntament de Mataró la seva aprovació definitiva.  
 
La modificació acordada afecta al domicili social de l’entitat, recollit a l’article 3 dels 
seus estatuts, ja que no està actualitzada d’acord amb el seu domicili actual. 
 
D’acord amb la proposta aprovada pel consell d’administració, aquest fet afecta a 
l’activitat diària de l’EPEL Parc TCM, ja que ocasiona confusió en la documentació 
oficial de l’entitat, així com en relació amb terceres persones, motiu pel qual resulta 
convenient procedir a actualitzar el redactat de l’article 3 dels estatuts en el sentit que 
allà on diu al C. Vallveric, 83-93 de Mataró ha de dir a l’avinguda d’Ernest Lluch, 
32 de Mataró, sense que es vegi alterat la resta del redactat d’aquest article.  

 
Vist que l’article 85.bis de la Llei 7/1985 de règim local estableix la competència del 
Ple municipal per l’aprovació dels estatuts de l’entitat pública empresarial. 
 
Per  tot l’exposat, el Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, PROPOSA 
al Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’article 3 dels estatuts de l’Entitat 
pública empresarial Parc Tecnocampus, aprovada inicialment pel seu Consell 
d’administració el 26 de novembre de 2012, en el sentit que allà on diu al C. 
Vallveric, 83-93 de Mataró ha de dir a l’avinguda d’Ernest Lluch, 32 de Mataró, 
sense alterar la resta del redactat d’aquest article.  
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Segon.- Donar publicitat d’aquesta modificació mitjançant la inserció d’un anunci en el 
Butlletí oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
20 -  APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI 

AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU A 

L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE, PER AL 1R SEMESTRE DE 

L’ANY 2013.  
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El 10 d’abril de 2012 l’Ajuntament va signar el conveni de col·laboració amb 
l’Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, per a l’any 
2012, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
El conveni fixa la seva vigència fins el 31 de desembre de 2012, amb possibilitat de 
pròrroga per mutu acord de les parts. Es proposa la pròrroga del conveni pel primer 
semestre de 2013, per tant pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 
2013. 
 
Les aportacions econòmiques establertes al pacte quart seran per al primers 
semestre del 2013, les següents: 
 
1. L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del 

conveni, serà de 49.417,50 €. 
2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 

98.834,50 €. 
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Es mantenen els pactes previstos del conveni signat, però s’ha de considerar la 
modificació del pacte 5è.c), que contempla el pagament de les aportacions 
directament a Prohabitatge Mataró SAU, que abans gestionava íntegrament l’Oficina 
local d’Habitatge per encàrrec de l’Ajuntament, però que ara ho comparteix amb la 
Secció d’Habitatges creada, que depèn del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i 
Habitatge, amb part del personal de Prohabitatge que l’Ajuntament ha recuperat com 
funcionaris municipals. 
 
Per tant ara l’Oficina Local d’Habitatge té despeses compartides de l’Ajuntament i de 
Prohabitatge Mataró SAU, i no procedeix acordar l’ingrés de les aportacions a 
aquesta societat, que s’haurà de distribuir d’acord amb les càrregues de cadascun.  
 
Vistos els informes precedents, proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, 
dels següents A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga, per al primer semestre del 2013, del conveni 
de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012, i autoritzar a la 
regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Montserrat 
Rodríguez i Sánchez, per a la seva signatura.  
 
Segon.- Sol·licitar a l’Agència de l'Habitatge de Catalunya que les aportacions 
derivades del conveni a favor de l’Ajuntament s’ingressin al compte 2038 6697 75 
6400000462. 
 
Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Xavier Safont-Tria, portaveu del 

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular. 

 

21 -  APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI 

AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU A 

LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL, PER AL 

1R SEMESTRE DE L’ANY 2013.  
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El 10 d’abril de 2012 l’Ajuntament va signar el conveni de col·laboració amb 
l’Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu al Programa de Mediació per al lloguer 
social d’habitatges, per a l’any 2012, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-
2012. 
 
El conveni fixa la seva vigència fins el 31 de desembre de 2012, amb possibilitat de 
pròrroga per mutu acord de les parts. Es proposa la pròrroga del conveni pel primer 
semestre de 2013, per tant pel període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 
2013. 
 
Les aportacions econòmiques establertes al pacte quart i cinquè seran per al primers 
semestre del 2013, les següents: 
 
1. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 

màxima  establert en el pacte cinquè, a) del conveni, serà de 9.450 €. 
 

2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 
19.035 €. 

 
Es mantenen els pactes previstos del conveni signat, però s’ha de considerar la 
revisió del pagament de les aportacions directament a Prohabitatge Mataró SAU, que 
abans gestionava íntegrament l’Oficina local d’Habitatge per encàrrec de 
l’Ajuntament, però que ara ho comparteix amb la Secció d’Habitatges creada, que 
depèn del Servei d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, amb part del personal de 
Prohabitatge que l’Ajuntament ha recuperat com funcionaris municipals. 
 
Per tant ara l’Oficina Local d’Habitatge té despeses compartides de l’Ajuntament i de 
Prohabitatge Mataró SAU, i no procedeix acordar l’ingrés de les aportacions a 
aquesta societat, que s’haurà de distribuir d’acord amb les càrregues de cadascun.  
 
Vistos els informes precedents, proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, 
dels següents A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga, per al primer semestre del 2013, del conveni 
de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al Programa de 
Mediació per al lloguer social d’habitatges, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 
2009-2012, i autoritzar a la regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, Montserrat Rodríguez i Sánchez, per a la seva signatura.  
 
Segon.- Sol·licitar a l’Agència de l'Habitatge de Catalunya que les aportacions 
derivades del conveni a favor de l’Ajuntament s’ingressin al compte 2038 6697 75 
6400000462. 
 
Tercer.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Xavier Safont-Tria, portaveu del 

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular. 

 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joan Antoni Baron, president del 

grup municipal Socialista.  

 

22 -  APROVACIÓ INICIAL DEL “PLA D’ACCIÓ EN MATÈRIA DE 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA”. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“D’acord amb el Decret 176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de protecció contra la contaminació acústica, els municipis de més de 100.000 
habitants han d’elaborar i aprovar un Pla d’acció en matèria de contaminació 
acústica. 
 
L’elaboració del  Pla d’acció contra la contaminació acústica és una acció del Pla de 
Lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró. 
 
El Pla d'acció és una eina de gestió ambiental per a la preservació, millora i 
recuperació de la qualitat acústica del territori. 
 
El Pla d'acció s’ha elaborat a partir de la informació del mapa estratègic, el mapa de 
situació acústica existent, el mapa de capacitat acústica i les dades de població 
exposades al soroll del municipi de Mataró. 
  
El Pla d’acció té, entre d’altres, els següents objectius: 
 
 - Afrontar globalment les qüestions que fan referència a la contaminació acústica en 
les zones corresponents. 
 
- Determinar les accions prioritàries que cal realitzar en el cas que es superin els 
objectius de qualitat acústica. 
 
- Protegir les zones tranquil·les. 
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El pla d’acció en matèria de contaminació acústica determina les actuacions que cal 
realitzar i el seu calendari d’execució per al compliment dels objectius de qualitat 
acústica. 
 
Per tal d’establir prioritats d’actuació a l’hora de la presa de decisions, s’han escollit 
els criteris tècnics proposats pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, on es dóna prioritat als trams que tinguin un Ln superior a 
60 dB(A) i que hi hagi població afectada. 
 
Vistos els informes precedents i els articles 7.9, 33, 34, 35 i l’annex C del Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual  s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos; 
els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; 
els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i l’article 162 del Decret 
Legislatiu 2/2003 que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de 
Mataró. 
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini d’un mes, perquè puguin 
presentar-se reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovat definitivament el Pla en el cas de no presentar-se cap 
reclamació ni suggeriment.” 
 

 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu vot d’abstenció a l’espera de 

poder fer algun tipus d’aportació a aquesta aprovació inicial.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i 
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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 es reincorpora a la sessió el Sr. Joan Antoni Baron, president 

del grup municipal Socialista.  

 
Via Pública 

 
23 -  APROVACIÓ PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER MERCATS 

NO SEDENTARIS DE MATARÓ. 
 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“D’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, el 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.  
 
D’acord amb el que preveu l’article 18.4 de l’esmentada llei 4/1997, 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 
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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 22 d’octubre de 
2012 en relació al  P Pla Específic Municipal per mercats no sedentaris de Mataró, 
concretament Cirera, Molins, Cuba i Pla d’en Boet. 
 
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 específics municipals 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 delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en exercici de 
les funcions delegades per Decret d’Alcaldia de 14 juny de 2011, PROPOSA AL PLE 
l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla Específic Municipal per mercats no sedentaris de 

Mataró, concretament Cirera, Molins, Cuba i Pla d’en Boet. 
 
SEGON.- Ordenar els tràmits oportuns per a la corresponent homologació del Pla 

Específic per mercats no sedentaris, concretament Cirera, Molins, 
Cuba i Pla d’en Boet de Mataró per part de la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya.” 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 

Servei de Benestar Social 
 

24 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT MUNICIPAL 

DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL. 
 

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

i Consum, presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
En data 6 de setembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Mataró, reunit en sessió 
ordinària, va aprovar inicialment el Reglament Municipal de l’Ajuntament de Mataró 
de prestacions econòmiques d’urgència social.   .   
L’esmentat reglament es va sotmetre a informació pública durant un termini de trenta 
dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments, segons estableix 
l’article 49 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
Finalitzat el període d’informació pública s’han presentat al·legacions per part del 
Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) en el sentit de:  
 
1. en referència a tots aquells ajuts i beques que s’atorguen per motius socio-

econòmics en matèria escolar per menjadors, transport, llibres, o bé en matèria 
de benestar social i ajuts a les famílies, entre tots el que estipula el reglament; 
s’inclourà en els barems corresponents que puntuï el fet d’ostentar la nacionalitat 
espanyola. Quedant així que les persones que tinguin nacionalitat espanyola 
tindran preferència per a qualsevol tipus d’ajut estipulat en el reglament. 

 
2. cap immigrant il·legal rebrà cap mena d’ajut, beca ni subvenció. Però si per 

motius humanitaris fins a la seva expulsió, recargant tot el cost cap a la seva 
respectiva ambaixada. 

 
Un cop examinades les al·legacions presentades al Reglament Municipal de 
l’Ajuntament de Mataró de prestacions econòmiques d’urgència social, el criteri de 
l’Ajuntament de Mataró és el de desestimar les al·legacions presentades pel Grup 
Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) en base als següents arguments:   

 
La jurisprudència constitucional (STC 76/1986 , de 9 de juny)  ha definit el concepte 
d’assistència social com un mecanisme protector de situacions de necessitat 
específiques, sentides per grups de la població, que opera mitjançant tècniques 
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diferents de les pròpies de la seguretat social i que es finança al marge de qualsevol 
obligació contributiva i prescindeix de la col·laboració econòmica prèvia dels seus 
destinataris o beneficiaris. 
 
La finalitat de les prestacions econòmiques regulades en el Reglament Municipal de 
l’Ajuntament de Mataró de prestacions econòmiques d’urgència social és atendre 
situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i, per tant, els 
barems establerts en aquest reglament, econòmics i de situació social, es consideren 
els adients perquè els professionals dels serveis bàsics d’atenció social pugin valorar 
l’existència d’una situació de necessitat i el seu abast. És per això i, en base al 
principi d’igualtat, que no es considera oportú d’ampliar-los amb d’altres barems que 
no valoren factors que incideixin de manera clara i directa en la creació i/o superació 
de la situació de necessitat . En relació als menors, la seva protecció és la que ha de 
prevaldre en tot moment; en aquest sentit la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència  estableix l’obligatorietat dels 
professionals  dels serveis socials d’intervenir quan tinguin coneixement d’una 
situació de risc o de desemparament en què es troba un infant o adolescent.  
  
En relació al punt segon de l’al·legació, el Reglament regula en el seu article 7 els 
requisits que han de reunir les persones per ser beneficiàries de les prestacions 
econòmiques d’urgència social. El Servei de Benestar Social disposa d’altres tipus de 
recursos socials per cobrir les necessitats de les persones que no reuneixin els 
referits requisits mitjançant la col·laboració de les entitats socials de la ciutat. 
 
Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa que el Ple adopti la resolució 
següent: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per part del Grup Municipal de 
Plataforma per Catalunya (PxC) a la vista de les consideracions que figuren a la part 
expositiva. 
  
Segon.-  Aprovar definitivament del Reglament Municipal de l’Ajuntament de Mataró 
de prestacions econòmiques d’urgència social, el qual s’adjunta a aquesta proposta 
com el seu annex.   
 
Tercer.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i  el text íntegre del Reglament en el 
Butlletí Oficial de la Província i inserir una referència d’aquesta publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que ja hi havia un reglament que 

contemplava una bona pràctica. Pensem que aquesta pràctica millora amb aquest 

reglament, sobretot la visibilitat d’aquesta pràctica. També ajuda a millorar la 

transparència pública, en el sentit que ajuda a eliminar malentesos que de vegades 
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es produeixen respecte a aquests suports municipals que de vegades fem a sectors 

socials d’especial vulnerabilitat. Aquests són fets positius d’aquest reglament; un 

reglament que no s’hauria de quedar en el si del document, sinó que hauríem de fer 

un esforç per intentar ampliar aquesta informació a la resta de la ciutadania perquè 

tot fos transparent. Ens agrada molt que aquest reglament es pugui aprovar avui. 

 
 
 

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

explica que s’han desestimat les seves al·legacions. Un reglament és com un sistema 

operatiu i, com a tal, a de tenir l’opció de ser actualitzat per evitar les vulnerabilitats. 

Per tant, jo demano que aquest reglament no es tanqui del tot perquè se’ns va 

quedar una al·legació sense presentar per falta de temps que seria la següent: 

“Que tothom que vagi a un assistent social, pel motiu que sigui, rebi una resposta 

vinculant, on consti el dia i l’hora que ha estat atès, el motiu de la visita, així com la 

resposta obtinguda de l’assistent social. A més, aquest document hauria de facilitar 

tota la informació per saber on es pot dirigir per reclamar les respostes de l’assistent 

social.” 

Les nostres al·legacions no s’han acceptat però m’agradaria dir quines eren: 

Primera, en referència a tots aquells ajuts i beques que s’atorguen per motius 

socioeconòmics en matèria escolar, per menjadors, transport llibres o en matèria de 

benestar social i ajuts a les famílies s’inclourà en els barems corresponents, que 

puntuï el fet d’ostentar la nacionalitat espanyola, de manera que aquestes persones 

tindran preferència per a qualsevol ajut estipulat en aquest reglament. 

Una altra al·legació era que cap immigrant il·legal rebrà cap mena d’ajut, beca o 

subvenció, a no ser que sigui per casos humanitaris, però fins la seva expulsió, 

carregant tot el cost a la seva ambaixada.  

Aquestes dues al·legacions se’ns han denegat escudant-se en la jurisprudència 

constitucional de la sentència 76/1986 del 9 de juny. Aquí acatem les sentències 

constitucionals que ens interessa acatar, en canvi, la del tema de la llengua  no.  

Nosaltres votarem negativament aquest punt perquè entenem que ens hem de 

sotmetre a totes les sentències, o a cap. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, anuncia el seu vot favorable a aquest reglament d’urgència social.  

Les persones que estiguin en urgència social mereixen la nostra atenció i el nostre 

ajut. Aquest reglament parteix d’una moció que es va aprovar per unanimitat en 

aquest ple. La moció deia que havien d’establir un seguit de criteris que deixessin 

molt clar que aquests ajuts eren per a persones en una situació d’emergència social, 

que havien de ser transparents i que s’havien d’evitar possibles fraus. Jo crec que 

amb aquest reglament s’assoleixen aquests objectius.  

 

 
 
La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, se suma a la 

petició que ha fet el grup municipal d’Iniciativa de donar el màxim de difusió a aquest 

reglament. Perquè tothom conegui quins són els requisits i que no es tracta de 

requisits discriminatoris, ni discrecionals ni partidistes. 

En el reglament es preveu que hi haurà una trobada a l’any per informar de quina és 

l’evolució. Agrairíem si aquesta trobada de la comissió es pogués fer dues vegades 

l’any.  

 
 
 

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

i Consum, agraeix el treball realitzat per tots el grups municipals en aquesta comissió 

que ha mencionat la Sra. Maltas i també agraeix el treball dels tècnics.  

En relació amb les peticions que han anat fent, he pres nota i les mirarem. 
 
 
 

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

Popular, explica a la Sra. Lora que de persones il·legals no n’hi ha. Aquí l’únic il·legal 

és el racisme. Després de les campanyes electorals, on vostès denuncien certs 

privilegis dels immigrants, vostès ara demostren que el que volen de veritat és 

discriminar aquest col·lectiu, retallant-los els drets.  

Nosaltres hi votarem a favor perquè volem un reglament que sigui transparent i 

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

intervé per al·lusions i expressa que aquí hi ha una xenomania desmesurada.  

Poques persones són tan clares com jo i com la meva formació política, la qual 

defensa amb fidelitat els pensaments dels seus votants i del seu electorat, al qual mai 

pensem defraudar. Jo tinc els meus pensaments però també el respecto a vostè i a la 

seva formació política. Respecti vostè la meva creença que primer han de ser els de 

casa. Vostè diu que les nostres al·legacions són discriminatòries, però jo crec que a 

dia d’avui, en si, els serveis socials pensen que els criteris són discriminatoris. És per 

això que hem presentat les nostres al·legacions. 

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

i Consum, aclareix que aquesta sentència del Tribunal Constitucional l’únic que fa és 

definir quines són les prestacions bàsiques dels serveis socials. No està fent cap 

imposició, ni cap demagògia. A més a més, aquest reglament ha estat consensuat 

per tots els grups polítics, no fa discriminacions, té clars un seguit de requisits i fixa a 

l’article 7 quines són les persones beneficiàries. No ens fixem si les persones són 

nacionals o immigrants. 

Vostè proposava que en els barems es tingués en compte la nacionalitat i jo li vaig dir 

que es llegís l’article 7, on diu que els beneficiaris han de portar 3 anys empadronats 

a Mataró i que han de tenir 4 anys d’arrelament. És a dir, hem consensuat que les 

persones beneficiàries estiguin identificades, empadronades i que siguin de Mataró. A 

més, en aquest reglament s’ha demanat que tinguin el certificat del Registre de la 

Propietat, tant dins com fora del territori. És a dir, és un reglament transparent, és un 

reglament per a la gent que necessita menjar a Mataró i és un reglament que no està 

fent cap mena de discriminació. Les persones en situació il·legal reben ajuda 

humanitària d’entitats com Creu Roja, Càritas, etc.  

Aquest reglament el que fa és prestar ajut als infants i una de les causes per les quals 

els hem denegat aquestes al·legacions és per la Llei de Menors. Aquesta llei diu que 

cap infant s’ha de quedar sense menjar. En aquest sentit ha actuat el reglament. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, pensa que quan PxC diu que “primer els de 

casa” estan mentint. Vostès volen dir que “únicament els de casa.”  

Que la gent pensi que els criteris són discriminatoris no vol dir que ho siguin. La Sra. 

Ortiz li acaba d’explicar com funciona això. Vostè, per una banda, demanava ajuda 

per a la protectora d’animals i, per l’altra, li nega a les persones. Les persones no són 

legals o il·legals, són persones. Les seves idees no són respectables, però ho són 

perquè la democràcia ens obliga a tenir reductes racistes i xenòfobs com vostès. Si 

no, digui’m què pensa de la següent frase del Sr. Anglada: “La immigració és xusma.” 

 

 

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

expressa que algunes coses del reglament els semblaven bé, però que creien que no 

eren suficients. Nosaltres no ens considerem com altres formacions ens cataloguen. 

Crec que és respectable que nosaltres creiem que s’ha de premiar el fet d’ostentar la 

nacionalitat espanyola. Ja vam dir que nosaltres mai faríem mal a cap immigrant, mai 

deixaríem que passés gana. A aquesta gent és clar que se l’ha d’atendre. Nosaltres 

simplement diem que les factures de tota aquesta despesa haurien d’anar a les seves 

corresponents ambaixades.  

 

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

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

Abstencions: Cap.  

 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 

25 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA I LA CUP PER A LA 

CONTINUÏTAT DEL PROJECTE DEL CENTRE DE CREACIÓ I 

PENSAMENT CONTEMPORANI DE CAN XALANT. 
 

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

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

 
“Com és sabut, Can Xalant és un Centre de Creació i Pensament Contemporani. És 
un equipament de l’Ajuntament de Mataró creat l’any 2006 per conveni entre el 
Patronat de Cultura de la ciutat i el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. El pressupost del centre és aportat des del seu inici per les dues 
administracions i costa a la ciutat al voltant de 100.000 € anuals. 
 
Des del passat mes de març, i després de set anys de treball rigorós, la Generalitat 
va incloure Can Xalant en la nova Xarxa de Centres d’Art de Catalunya, amb la idea 
de vertebrar el teixit més avançat de l’art contemporani català, creant una xarxa de 
país, que amb 21 centres de creació artística petits i mitjans garantís una millor 
fortalesa i visibilitat d’aquesta part del sistema cultural de Catalunya. 
 
Fa poc, l’Ajuntament de Mataró ha anunciat que per motius econòmics i reajustament 
del pressupost 2013 es veu obligat a replantejar amb urgència el model de gestió de 
Can Xalant, que des del seu inici, i fruit d’un concurs públic, gestiona l’empresa 
cultural Trànsit Projectes. A partir de gener, i mentre el govern revisa el model, el 
centre romandrà tancat. 
 
Lamentem també i molt expressament que l’actual empresa de gestió no hagi estat 
coneixedora dels canvis previstos per tal de poder oferir alternatives i reenfocar el 
projecte ajustant-lo al nou marc pressupostari local. Perquè sens dubte, l’èxit de la 
seva gestió és la raó per la qual el centre ha aconseguit el reconeixement 
internacional de l’ activitat artística que desenvolupa. 
 
Actualment, Can Xalant és un laboratori de producció en el camp de les arts visuals i 
un espai d’innovació que ha esdevingut de referència al món cultural. Es tracta d’un 
dels equipaments culturals locals més reconeguts fora de la ciutat, i que ha associat 
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el nom de Mataró a la qualitat, la creació i a la innovació en aquest àmbit de la 
cultura. 
 
Per cert, mirat des de fora, el centre és molt més valorat que altres equipament 
culturals que el govern local no qüestiona i en els que la ciutat gasta fins a tres 
vegades més, sense per això aconseguir fer més atractiva l’oferta cultural de la nostra 
ciutat. Oferta cultural que caldria revisar i consensuar amb urgència per tal de no anar 
d’ensurt en ensurt amb l’excusa de la crisi. Segurament perquè les darreres 
retallades en l’àmbit de la cultura a la ciutat i a Catalunya posen en evidència el 
concepte que l’actual govern de CiU té sobre la funció de la cultura al nostre país. 
 
Volem destacar algunes dades que confirmen la vitalitat i el bon treball de Can 
Xalant: pel centre han passat més de 15.500 usuaris (al 2012, 1.532 artistes), un 59% 
dels quals són locals, així com 162 artistes residents. Manté contacte regulat i 
projectes d’intercanvi artístics amb 37 centres de creació de 15 països diferents. I per 
acabar, en aquest període 17 artistes mataronins han pogut mostrar el seu treball a 
l’estranger gràcies al centre. 
 
En aquest sentit, volem recordar que Can Xalant no és un museu, sinó un centre de 
creació, on molta gent del món de l’art, local i de fora, aprèn, comparteix i produeix, 
però no exposa. Pot ser per això, perquè no és un centre d’exposicions a la manera 
clàssica, aquest centre de creació no sempre ha estat prou valorat ni prou conegut 
per molts mataronins. Alguns han vestit el seu desconeixement del centre titllant-lo 
d’elitista, dient que “tan sols hi van quatre gats” i que per tant es tiren els diners 
municipals. 
 
En qualsevol cas, Can Xalant avui, desprès d’una sòlida i coherent trajectòria d’anys 
és per a Mataró un capital cultural de present i de futur i és extremadament valuós 
quan volem exercir de capitalitat i quan volem explorar noves vies de 
desenvolupament econòmic, per impulsar el talent i la excel·lència. 
 
Entenem que en el marc econòmic actual cal trobar nous mecanismes de 
sostenibilitat per aquest equipament, i per a tots els equipaments culturals de la 
ciutat, cercant nous mecanismes i reestructuracions per a fer-los viables. Però en cap 
cas creiem que passi per renunciar a la qualitat aconseguida, tancant el centre o 
desvirtuant la seva orientació. 
 
Per aquestes raons, la decisió unilateral del govern municipal de tancar el centre per 
repensar-lo, quan encara no sabem com, ni amb quina expertesa es garantirà la nova 
gestió, és una decisió precipitada i una temeritat. 
 
La experiència demostra que costa molt endegar projectes culturals de qualitat i 
consolidar-los, i quan es posen en risc, com és el cas, tendeixen a desaparèixer o a 
la marginalitat. Per tant, des d’una perspectiva de política cultural, el plantejament del 
govern municipal no sembla el més sensat per la pèrdua de recorregut i d’oportunitat 
que Can Xalant pot suposar en creació, projecció i divulgació, perquè pot allunyar-lo i 
expulsar-lo dels circuits creatius en els que ja s’ha fet un lloc reconegut, com la 
mateixa Xarxa de Centres d’Art de Catalunya. 
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Per totes aquestes raons, els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP proposen al Ple 
municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- El govern municipal mantindrà el servei públic que dóna Can Xalant fins 
que es conegui el nou model de gestió que es proposa per al centre i es valori la seva 
oportunitat econòmica i artística. 
 
SEGON.- El govern municipal presentarà a tots els grups del consistori la nova 
proposta d’activitats del centre en el marc d’una reflexió més amplia sobre els 
equipaments culturals de la ciutat.” 
 
 

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

representació de l’Associació Cultural i d’Art Contemporani, qui expressa el seu 

neguit perquè el tema de Can Xalant ha entrat en una fase d’indefinició donat que es 

parla de tancament provisional i d’un possible canvi de model. Expressa el desig que 

es mantingui el servei i el model sobre el qual s’ha articulat el projecte de Can Xalant. 

 
 

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

li consta que el govern ja està treballant pel nou model. Nosaltres considerem que en 

el marc econòmic actual, s’han de trobar noves fórmules per poder tirar endavant el 

projecte de Can Xalant. És molt important la imaginació de tots els agents implicats 

per tal de fer suggeriments a aquest nou model. Com que ens consta que el govern hi 

està treballant, nosaltres no donarem suport a aquesta proposta.  

 
 

 

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

Catalunya, expressa els seus dubtes vers la proposta. El primer dubte el vull 

traslladar als senyors d’Iniciativa. Quan vostès en la moció parlen d’empreses, ens 

remeten a una de les pitjors experiències que jo he patit en el temps que fa que sóc 

regidor. En els acords que vostès proposen no hi ha res que ens impedeixi votar-hi 

favorablement. El fet de repensar-se que el que s’està fent allà es doni més a 

conèixer, el fet que es pugui valorar la seva oportunitat econòmica i artística i, en el 

segon acord, el fet que es presenti una proposta d’activitats al centre en el marc 

d’una reflexió d’equipaments culturals de ciutat, no ens impedeix poder donar suport 
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a aquesta moció. Això tampoc implica si aquest centre ha de continuar fent el mateix 

o no, si s’ha de tancar o no. El que se’ns està demanant en aquesta moció és que 

repensem el model, tenint en compte les circumstàncies econòmiques actuals.  

Nosaltres donarem suport a la proposta perquè considerem que repensar-se les 

coses no és dolent.  

 
 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, recorda que Can Xalant 

era un dels punt principals de l’agenda política de tots els partits en les eleccions, i hi 

havia propostes per a tots els gustos.  

Nosaltres vam dir clarament a les eleccions, i seguim mantenint-ho, que volem un 

procés de millora del projecte. Un projecte de millora, no dels aspectes del procés 

creatiu, que entenem que són molt bons, sinó en els aspectes de relació amb la 

ciutat, en el sentit que hi hagi un canal de comunicació entre can Xalant i la ciutat i 

viceversa, i també un sentit d’impacte social. Els recursos públics i els recursos 

privats ajuden a tenir impacte social. Impacte social és benefici social cap a la ciutat, 

és a dir, que hi hagi un retorn. Aquest esperit ja hi era en el primer projecte que va 

liderar la Sra. Consol Prados, abans de Can Xalant. És evident que aquest centre ha 

de tenir el suport de la Generalitat. Sense aquest suport no el podrem tirar endavant. 

Per tant, hem de treballar perquè hi segueixi havent el suport de la Generalitat.  

També, evidentment, hem d’ajustar el projecte al marc econòmic que tenim. Això és 

una feina complicada perquè hem de procurar acomplir els objectius, però amb 

menys recursos públics. Alhora, hem de fer l’esforç de treballar un pla de finançament 

que vagi a buscar també capital privat. Aquest capital privat exigirà un retorn que li 

sigui atractiu, però aquestes són les regles de joc que s’estan imposant avui en dia i 

que poden ser una oportunitat, malgrat les dificultats que representen. 

Per cert, aquest és un debat que hem de fer ara a corre-cuita, quan es podia haver fet 

amb calma, per exemple, els últims sis mesos, i ara tindríem un plec de clàusules 

consensuat i un concurs públic en marxa. Aquesta manera de treballar del govern 

darrerament en temes de cultura, d’anar avançant peça a peça les coses, sense una 

visió estratègica i molt a curt termini, no ens agrada. Estem disposats a ajudar en el 

que faci falta. Actuar d’aquesta manera no ens solucionarà els problemes ni ens 

obrirà nous camins. Hem de tenir una visió estratègica de Can Xalant i de la resta 
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d’arts plàstiques o de qualsevol expressió cultural popular. Per tant, el que reclamem 

és que treballem estratègicament la cultura de la ciutat, que treballem un pla per a la 

cultura que marqui el full de ruta, almenys per als propers deu anys. 

El grup municipal socialista presentarem en el proper ple una proposta de resolució 

per tirar endavant aquest pla estratègic per la cultura de la ciutat, que puguem 

treballar tots plegats, a nivell polític i amb la participació dels creadors de la ciutat i de 

la societat civil. Hi ha massa incerteses en el projecte de Can Xalant i hem de posar 

seguretat. Nosaltres no ens sentim incòmodes amb la proposta presentada, doncs 

recull la majoria dels temes que ens preocupen i que defensem. És un projecte que 

vam tirar endavant quan governàvem.  

El que sí demanaríem és que s’incorporin dues coses en els acords de la proposta. 

Pel que fa al primer acord, que es pogués posar un redactat que especifiqui que el 

servei públic que s’ha de seguir donant no suposi un increment en el pressupost o, 

fins i tot, que es puguin trobar fórmules que suposin un estalvi. Una altra cosa que 

volem demanar és que s’incorpori als acords la creació d’una comissió de treball per 

fer aquest debat de repensar el projecte. A la comissió hi haurien d’haver els partits 

polítics, però també les entitats. Per altra banda, la comissió de treball hauria de 

reportar al Consell de Cultura i al ple.  

 

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

Popular, explica que la visualització del que s’està fent a Can Xalant no es pot 

confondre amb el consum cultural. Podríem definir Can Xalant com un zoom que ens 

permet tenir una visió i una representació a nivell internacional i que, alhora, ens 

permet una focalització molt local. Aquest joc de la lent fotogràfica és el que ha de 

generar aquesta creació i aquesta riquesa de la que ens beneficiem el conjunt dels 

ciutadans. Per tant, no confonem el que és creació amb el que és consum.  

 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, accepta la incorporació de les dues propostes 

exposades anteriorment. Aquí no estem parlant d’augmentar el pressupost de Can 

Xalant des de l’àmbit municipal. Estem parlant de donar-li viabilitat al centre, en la 
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mateixa línia que seguia, és a dir, com a centre de creació, millorant totes les 

sinergies. Aquesta tasca s’ha de fer. Hi ha un Consell de Centre i un Consell de 

Direcció que permeten fer una reflexió sobre el propi centre amb la vàlua de les 

persones que el coneixen i que tenen més capacitat de reflexió, i no quedar-nos 

només amb la visió externa, que de vegades és insuficient. Tanquem la incertesa en 

relació amb Can Xalant i reconsiderem la ruta iniciada. La ruta iniciada no és avisar a 

un Consell Rector de l’IMAC. El mecanisme és posar a treballar el Consell de Centre i 

el Consell de Direcció i obrir la possibilitat que hi pugui intervenir la societat civil. 

 

 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, li sap greu no 

haver estat capaç de guanyar-se la confiança de la Sra. Calvo. Perquè vostè i jo hem 

parlat en diverses ocasions de Can Xalant i li he explicat com anàvem avançant. Estic 

treballant per Can Xalant i vostè ho sap. 

Les aportacions del Sr. Ivan Pera no presenten cap problema perquè acabem 

d’aprovar un reglament que diu que els Consells Municipals podran crear aquestes 

comissions. Això no cal que ho porti al ple. De l’estratègia de futur, n’hem parlat vostè 

i jo, Sr. Pera. En el proper Consell Rector parlarem del Llibre Blanc, que és una 

proposta que vostès van portar al PAM i que estem d’acord de tirar endavant. Això és 

fer una mica de trampa perquè anem treballant i anem avançant, potser més 

lentament del que voldríem, però anem treballant. Ara presenten com a propostes al 

ple coses que ja s’estan tirant endavant. Segur que molts de vostès avui han après 

coses de Can Xalant que desconeixien i, probablement, per això el vot del PP d’avui 

no hagués estat així sense l’excel·lent intervenció del Sr. Peran. Malgrat això és cert, 

la realitat és la que és. La incertesa no és per culpa d’aquest govern municipal, sinó 

que la incertesa venia de l’aportació de la Generalitat, cosa que vostès saben que 

això s’ha resolt aquesta setmana.  

Si parlem de la proposta, jo no li podré votar perquè no cal arribar als acords. Les 

aportacions no són al voltant de 100.000 euros per l’Ajuntament de Mataró. Això és el 

que hi havia al pressupost inicial. En aquest moment ja és de 132.000 euros per 

aquest any. Perquè vostè sap que la corba d’aportació de la Generalitat és molt 
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descendent i la de l’Ajuntament ha hagut de ser ascendent, i bastant. El primer any, el 

2005, l’aportació de l’Ajuntament era del 20% sobre aquest projecte i aquest any serà 

del 57%. Aquesta és la realitat i per això parlem de la viabilitat de Can Xalant. Per 

això jo era a Barcelona fa dos dies intentant trobar recursos i compromisos que vostè 

coneix. És per això que ahir jo estava parlant amb artistes de Can Xalant explicant-los 

que no és veritat que el dia 2 tancarem.  

És cert que de la proposta inicial ha tret una cosa de la que em vaig queixar, que és 

el tema de la premsa. Nosaltres no vam anar primer a la premsa. Vostè ho ha tret, 

però en canvi ho ha hagut de citar en iniciar la intervenció, abans de començar a 

llegir. Jo no puc acceptar-li com a veritat tot el que vostè diu a la proposta. Si la voto li 

estic acceptant, i no ho puc fer. Em sap greu perquè és una cosa en la que, en el 

fons, estem d’acord. Ara que sabem que la Generalitat hi aposta, ara podem posar-

nos a treballar. És per això que ho hem de fer ara a corre-cuita. Però és que això 

vostès ho saben. Si hem hagut de fer pròrrogues és per intentar aclarir-ho i no hi ha 

hagut manera.  

Pel que fa al quart paràgraf, el contracte s’acaba i no podíem mantenir-lo. Tenim el 

compromís de quan hi hagi un primer document, treballar-lo junts: vostès, els artistes, 

la Generalitat i qui calgui. Tenim un compromís però es veu que no s’ho ha cregut. Si 

vostès porten això com a prec, en el sentit de continuar treballant en aquesta línia 

que vostès coneixen tan bé com jo, continuarem treballant. Si vostès ho porten a 

votació, jo no els hi podré acceptar. Sense arribar als acords, la part expositiva jo no li 

puc acceptar, perquè estaria reconeixent coses que no són certes. Si parlem 

d’usuaris, els hem de desgranar per anys i que són cadascun d’ells. Si parlem de 

xifres, hem de parlar des de l’any 2005. 

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, proposa al Sr. Joaquim Fernàndez que aixequi 

la mirada. Estem parlant d’un centre, d’un equipament cultural a la ciutat important, 

poc visible i poc entès. Avui hem tingut tots una mica més de llum sobre les activitats 

d’aquest centre i la importància que pot tenir per a la ciutat.  

De totes les intervencions que hi ha hagut fina ara, se’n deriven dues coses:  
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En primer lloc, és que el centre es pot ajustar. Hi ha acord per part de les parts i dels 

artistes de que això és possible. S’ha d’ajustar a la nova situació econòmica, sense 

perdre la seva orientació.  

En segon lloc, hi ha d’haver un mecanisme per repensar el centre. La ruta iniciada 

per aquest mecanisme no em sembla la més correcte. El mecanisme per repensar no 

és que l’IMAC estigui repensant què farà a Can Xalant, sinó que hi ha un espai per 

poder-ho fer d’una manera més participativa i més consensuada. Vostè estava 

treballant en una línia i li demanem que aixequi la mirada. Vostè ha sigut un 

interlocutor excel·lent per evitar el conflicte i posar-se d’acord en l’essencial, però 

entengui que aquí hi ha sensibilitats diverses que vostè potser no ha copsat. El tema 

de la participació amb aquells que formen part del projecte és molt important. Ara 

crec que no ve al cas si canviem el prec i fem proposta de resolució. Tenim el que 

tenim i els grups es posicionaran com creguin convenient, però em sembla que en 

l’esperit estem d’acord. Jo entenc que vostè vol tirar endavant el centre de Can 

Xalant, doncs ara tenim l’oportunitat de posar-nos d’acord a nivell municipal.  

Per part nostra, continuarem treballant. Si vostè segueix amb aquesta dinàmica de 

política cultural de poder consensuar amb la gent que li toca, ens tindrà sempre al 

seu costat.  

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, expressa quins serien els 

canvis. 
“Aquest servei públic no ha de suposar un increment pressupostari, i fins i 
tot s'han de poder donar fórmules que suposin un estalvi a l'Ajuntament. 
  
Segon. Demanar al govern la creació d'una comissió de treball sobre Can 
Xalant ( amb el govern, els grups municipals i les entitats) on realitzar el debat 
per definir el nou model de gestió.” 

 

Així la part resolutiva amb l’acceptació de les esmenes presentades al punt primer i al 
punt segon, queda de la següent manera: 
 
“Primer. El govern municipal mantindrà el servei públic que dóna Can Xalant 
fins que es conegui el nou model de gestió que es proposa per al centre i es 
valori la seva oportunitat econòmica i artística. 
 
“Aquest servei públic no ha de suposar un increment pressupostari, i fins i 
tot s'han de poder donar fórmules que suposin un estalvi a l'Ajuntament. 
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Segon. Demanar al govern la creació d'una comissió de treball sobre Can 
Xalant ( amb el govern, els grups municipals i les entitats) on realitzar el debat 
per definir el nou model de gestió.” 
  
Tercer. El govern municipal presentarà a tots els grups del consistori la nova 
proposta d'activitats al centre en el marc d'una reflexió més amplia sobre els 
equipaments culturals a la ciutat.” 
 

   

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent 
als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 
Popular (1). 

Vots en contra: 8,  corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (8). 

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

 
 
 
El Sr. Alcalde disposa que es tracti a continuació el punt  núm. 28.  
 

28  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ICV-EUIA, PSC I PXC PER 

GARANTIR QUE ELS TREBALLADORS PÚBLICS DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES 

DEPENDENTS COBRIN LA PART PROPORCIONAL DE LA 

PAGA EXTRA DE NADAL. 
  

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

Popular, presenta la proposta següent : 
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“El proppassat 7 de novembre, es va aprovar per majoria, una proposta de resolució 
que demanava a l’Ajuntament de Mataró que pagui als seus treballadors municipals 
la part proporcional de la paga extraordinària de desembre, així com la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents. Aquesta 
proposta era la resposta al Reial Decret-llei 20/2012, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat de 13 de juliol, que 
novament carreguen la crisi sobre els treballadors retallant l’equivalent al 7% del 
salari. Portem uns anys retallant les condicions laborals dels treballadors i 
treballadores amb mesures econòmiques que contrasten amb la protecció dels 
privilegis de les classes econòmiques més poderoses així com del sistema financer 
responsables directes de la crisi.  
 
Els sindicats representants de la part social de l’Ajuntament, han denunciat que el 
govern municipal no ha fet cap acció ni declaració per tal d’executar la proposta 
acordada al Ple municipal per poder cobrar la part proporcional de la paga extra de 
Nadal. Altres administracions públiques com l’Ajuntament de Barcelona, el Parlament 
del País Basc o el d’Extremadura han anunciat que abonaran la paga extraordinària 
de Nadal als seus funcionaris, ja que han negociat amb els sindicats diferents 
fórmules que garanteixen el cobrament de les pagues extres de Nadal sense 
incomplir la llei.  
 
Fins ara, ha mancat voluntat política del govern per buscar solucions a una situació 
no desitjada per ningú. Pensem que l’actual govern, per justícia i sentit democràtic, 
hauria de complir l’acord aprovat al Ple municipal tot aplicant les mesures més fiables 
i consensuades amb els sindicats representants de la part social. 
 
És per tot això, que el Grups Municipals de la CUP, ICV-EUiA, Socialista i PxC 
proposem  al Ple de  l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels acords següents: 
 

1. El govern municipal, dins de l’actual marc normatiu i amb total respecte 
amb la legalitat vigent, buscarà fórmules i arribarà als pactes 
necessaris amb els representants dels treballadors i les treballadores 
per tal que tot el personal de l’Ajuntament de Mataró i els seus 
Organismes percebi les pagues extraordinàries.” 

 
 

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

en representació de la secció sindical de CCOO i del Comitè de Personal de 

l’Ajuntament de Mataró, qui expressa al Sr. Alcalde el malestar de tots els 

treballadors i les treballadores per la decisió del govern de no abonar la paga extra de 

Nadal i per no acceptar cap de les propostes que li han fet per recuperar les seves 

retribucions eliminades de manera injusta pel Reial Decret Llei. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, reclama a l’Alcalde que tingui coratge polític.  

En moments excepcionals, decisions excepcionals. Segur que aquest eslògan li sona.  

Espero que no sigui la tercera vegada que vostè es negarà a dur a terme una 

proposta aprovada. Els treballadors i treballadores estan demanant el que s’ha resolt 

a altres llocs, com l’Ajuntament de Barcelona. A més a més, aquí tinc una proposta 

de resolució aprovada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet, a la qual  

vostès també van donar suport. Bàsicament, aquesta deia que, dins de l’actual marc 

normatiu i amb total respecte de la legalitat vigent, busquin les fórmules, arribant als 

pactes necessaris amb els representants locals dels treballadors i treballadores, que 

és el que hem reflectit aquí, amb la confiança que aquesta vegada vostè no els 

negarà al que tenen dret aquests treballadors i treballadores.  

 
 
 

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

Catalunya, explica que l’acord que se’ls proposa aprovar és perfectament assumible.  

Se’ns està demanant que, dins de la legalitat vigent, si es pot pagar, es pagui. Per 

tant, jo no hi veig el problema. Crec que no hem d’enganyar els treballadors i dir les 

coses pel seu nom. Difícilment els treballadors podran cobrar aquesta paga de Nadal, 

com a mínim, en aquests moments. A altres ajuntaments s’han aprovat coses que 

són una enganyifa total. Hi ha propostes que parlen de cobrar les pagues el dia 2 de 

gener i que cobrin el juny de l’any que ve, per tant, continuaran cobrant dues pagues 

l’any que ve, i no cobraran la tercera, que és la que perdran. Això, en realitat, és 

enganyar la gent perquè, el que passarà és que cobraran les dues pagues de l’any 

que ve, anticipades sis mesos. Per tant, l’any que ve estarem igual. 

Tant de bo la situació actual s’arregli i es pugui pagar algun dia aquesta paga 

perduda. Donem suport a la moció perquè diu: “dins del marc legal”. 

 
 

 

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

suport del seu grup municipal a aquesta proposta de resolució.  

Ja vam donar suport a la proposta presentada el mes de novembre. Aquesta va una 

mica més enllà perquè creiem que aquesta és una mesura injusta perquè castiga els 
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treballadors del sector públic i perquè agreuja la situació socioeconòmica que vivim 

col·lectivament.  

Nosaltres creiem que hi ha possibilitats per compensar aquesta mala decisió. 

L’Ajuntament de Barcelona n’és un exemple. Estem convençuts que, entre tots, 

serem capaços de sumar esforços per trobar la solució més adequada, dins de la 

legalitat vigent, per fer possible el pagament d’aquestes retribucions als nostres 

treballadors. Celebrem que aquesta vegada sí que podem comptar amb el suport del 

govern, a qui instem a impulsar aquest treball conjunt, aquesta negociació, i l’instem a 

promoure un acord al més aviat possible. Aquest és un element molt important per 

nosaltres de cara al pressupost de l’any vinent. Demanaríem el compromís del govern 

i de l’Alcalde amb els treballadors i treballadores municipals i després amb la ciutat.  

 
 

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

manifesta que el que s’ha de fer primer és informar del que suposava aquest Reial 

Decret i de què és el que van votar tots el darrer ple municipal.  

En aquest darrer ple municipal, no és que hi hagués la voluntat del govern de no 

pagar per caprici, sinó que es tractava del compliment de la llei. A l’Alcalde, al govern 

municipal i a mi mateixa ens agradaria poder pagar la paga extra de Nadal als 

treballadors municipals. Nosaltres considerem que els treballadors públics no són els 

causants dels mals que patim ara. Per tant, tenim tot el respecte al treballador públic. 

Tot treballador té dret a cobrar un sou i aquesta paga extra és una part del sou. Per 

tant, no és una qüestió de voluntat política, sinó que es tracta del compliment estricte 

de la llei. Per això, a l’anterior ple ja li vaig dir que, com que estàvem esperant la 

resposta d’una consulta a la Defensora del Poble i que la Secretaria d’Estat encara 

s’havia de pronunciar, retirés la proposta, que la voluntat del govern era acatar 

aquestes decisions i aquesta resposta de la Secretaria d’Estat. També li vaig dir que, 

en el termini d’unes setmanes o un mes, hi hauria un pronunciament explícit del 

Ministeri i que, per tant, moltes coses de les que estàvem parlant ja es donaven per 

suposades i el govern podria pagar aquesta paga extra, que era la voluntat de tot el 

consistori. Això no va ser així i la proposta es va aprovar. En tot cas, encara estem 

esperant la resposta de la Secretaria d’Estat. El Reial Decret no s’ha modificat i, per 

tant, és d’obligat compliment.  
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Tots vostès saben que hi ha una circular del Subdelegat del Govern que també 

mencionava aquesta obligació de l’Ajuntament de certificar que no s’ha fet efectiva la 

paga extra del 2012. Per tant, no parlem de voluntat, sinó que parlem d’obligació.  

Com que es tracta d’obligacions legals, després d’aquest acord que es va prendre el 

passat ple municipal, jo vaig demanar un informe per saber si existia la possibilitat de 

poder fer front a aquesta normativa legal i resoldre la moció que vostès van presentar 

i, alhora, acatar aquesta voluntat dels treballadors i del govern municipal de fer 

efectiva la paga extra. Tinc l’informe de la Intervenció de la casa i els passo a 

comentar les conclusions. 

Primera, “Aquesta intervenció comparteix plenament l’opinió de la Defensora del 

Pueblo i les recomanacions que fa el Secretario de Estado de Administraciones 

Públicas, en el sentit que els treballadors públics tenen dret a cobrar la part de la 

paga extra de desembre i altres pagues anàlogues meritades fins al dia 14 de juliol, 

data anterior a l’entrada en vigor del RD 20/2012 de 13 de juliol. Conseqüentment, 

també estic d’acord amb l’esperit que va impulsar l’acord pres pel ple del 7 de 

novembre passat. En aquest sentit, crec que existeixen element jurídics suficients 

que poden justificar accions jurisdiccionals per part de les persones afectades o per 

part de les seves associacions representatives que persegueixin el reconeixement 

del dret de cobrar les quantitats meritades de les pagues suprimides pel RD.”  

Entenc que es tracta d’actuar amb els mecanismes legals establerts per poder, amb 

aquest informe de la Defensora del Pueblo, portar-ho a la instància jurídica pertinent. 

Segona, “No obstant l’opinió expressada en el punt anterior, entenc que l’aplicació de 

la literalitat del RDL 20/2012 és obligada per part de tot el sector públic, sector en el 

que està inclòs l’Ajuntament de Mataró i, per tant, l’Ajuntament no pot abonar la paga 

extraordinària o altres pagues anàlogues als treballadors i treballadores que 

conformen el grup municipal, el grup Ajuntament, encara que el ple hagi acordat, el 

passat 7 de novembre, pagar la part proporcional de les pagues meritades fins al 14 

de juliol. Entenc que en contradir directament una disposició normativa de rang 

superior, l’acord del ple és inaplicable.” Per tant, reitera que no és un tema de 

voluntat, sinó que és un tema d’obligació.  

Tercer, “Les mesures establertes pel RD 20/2012 que s’han analitzat en el present 

informe tenen per únic objectiu, segons declara el propi RD, reduir la despesa pública 

i, en conseqüència, el dèficit públic de l’exercici 2012. Així doncs, res no obsta 

perquè l’exercici de la capacitat d’organització del propi Ajuntament i en el marc de la 
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relació laboral, es puguin arbitrar per l’any 2013 fórmules adients per arribar a acords 

satisfactoris amb els treballadors i treballadores municipals.” 

La representant del treballadors, la Sra. Loire, ha fet especial esment del tema de la 

voluntat de l’Alcalde, del govern municipal, d’aquest acord i d’aquest diàleg que ha 

existit i que existeix. Existeix una comissió de treball, que es va crear a voluntat del 

govern municipal, per treballar amb els treballadors els efectes d’aquest RD, per 

veure si existien vies legals per poder fer front a aquest pagament. Al final, es van 

acabar les reunions perquè es va veure que no era possible fer front a aquest 

pagament de la paga extra.  

A la part expositiva d’aquesta moció s’esmenten diferents exemples, com el del País 

Basc o la comunitat d’Extremadura, però el govern central ha dit que no podien fer 

allò que proposaven. El cas de Barcelona és un cas peculiar. Ens hem informat de 

com ho han fet per tenir més eines per poder fer efectiu aquest pagament.  

El que sí que proposem és treballar per veure quina és la formula, no la de 

Barcelona, sinó la fórmula de Mataró, per fer el pagament de la paga extra de Nadal i 

del juny del 2013, avançant-la. El propòsit és que els treballadors municipals, i més 

en aquesta època, puguin fer front a les despeses que ja havien assumit i a les que 

ja s’havien compromès. El comerç de Mataró i les ciutats veïnes en sortirien 

beneficiats. Estem mirant també la disponibilitat de tresoreria de l’Ajuntament.  

Com a govern hi votaríem a favor, però referint-se explícitament a la paga de l’any 

vinent. Al pressupost del 2013 està dotat el pagament d’aquesta paga extra, perquè 

el RD no diu res del 2013. M’agradaria que en el si d’aquesta comissió que es va 

crear, veiéssim com fer aplicable aquesta solució. 

Per últim, vull agrair la presència dels treballadors i treballadores que han vingut a la 

sala de plens. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, intervé com a responsable final de prendre 

aquest acord. No prendrem cap decisió que signifiqui saltar-nos la llei, si aquesta 

està, a més a més, ratificada per la Intervenció i la Secretaria de la casa. Des que va 

sortir aquest RD, primer vam ser molt lleials amb els treballadors de la casa perquè el 

primer que vam fer els polítics i els càrrecs de confiança va ser renunciar a aquesta 

paga i, després, esperar a buscar les circumstàncies més favorables. Encara les 
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continuem buscant. Cada dia tenim contactes amb els diferents ajuntaments, amb les 

associacions municipals, tant l’Associació Catalana de Municipis, com la Federació 

de Municipis, com la Diputació de Barcelona i altres ajuntaments. Els alcaldes ens 

estem trucant contínuament preguntant-nos com van les coses. La veritat és que el 

procés és molt complicat. Avui la regidora, la Sra. Carolina Soler, els ha apuntat una 

possible solució. És possible que no puguem parlar d’avançar pagues, és possible 

que haguem de parlar d’avançar mensualitats. Alguna solució espero que puguem 

trobar. Pot ser que sigui una solució híbrida, però fins la setmana que ve, això no ho 

podrem acabar de vestir perquè estem en un joc absolutament desagradable en què 

no se sap, fins a l’últim moment, el que podrem fer i el que no.  

En aquests moments ja tenim una cosa clara, en aquest país no hi podrà haver cap 

administració pública que no vulgui incomplir la llei. I l’Estat està molt fort, portant al 

Constitucional algunes decisions que han pres algunes comunitats. És a dir que no es 

podrà pagar la paga extra d’aquest any. Aquí no hi ha ningú, i crec que parlo en nom 

dels 27 regidors, que pensi que això suposarà un avantatge per a l’Ajuntament. Som 

conscients de la feina que fan tots el treballadors de la casa i de la injustícia que 

representa, perquè això és un esforç que se’ls demana per obligació.  

Si trobem una solució serà pensant en avançar mensualitats de l’any que ve. Si hi ha 

una forma de fer això sense que sigui un frau de llei, que és la discussió que tenim 

ara i la que tenen tots els juristes i experts en recursos humans, la trobarem. Si la han 

trobat altres ajuntaments i la fan efectiva, ens informarem. 

Continuarem tenint aquesta comunicació franca, oberta i lleial que hem estat tenint. 

Hem de tenir la seguretat jurídica del que estem fent perquè hi ha instruccions molt 

clares. Els he de dir que la paga extra no podrà ser, però farem tot el possible perquè 

a primers de l’any que ve tinguem una solució. Espero saber-la ja abans de final 

d’any. 

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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En aquests moments s’absenten de la sessió la Sra. Consol Prados, regidora del 

grup municipal Socialista i el Sr. José Manuel López, portaveu del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya. 

 
 
26 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, PSC, I LA CUP PER A LA 

UTILITZACIÓ DE LA BANCA ÈTICA EN LES TRANSACCIONS 

BANCÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 

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

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

 
“Els diners han d'estar al servei de les persones i no les persones al servei dels 
diners. D'aquesta premissa neixen les finances ètiques i dins d'elles la banca ètica. 
 
Les finances ètiques són les que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera 
amb la consecució d'objectius socials i ambientals. El finançament ètic incorpora 
l'ètica en el conjunt del procés del finançament. Els estalviadors i operadors, 
persones o entitats, exerceixen el seu dret a saber on s'inverteixen els seus estalvis, i 
per tant les entitats financeres deixen de finançar activitats èticament reprovables i 
inverteixen només en projectes amb contingut social i mediambiental i a la vegada 
faciliten l'accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n'han estat exclosos. 
 
La banca ètica aplica uns criteris de selecció abans d'escollir els seus projectes: 
d'una banda, aplica criteris negatius, és a dir, evita invertir o realitzar determinades 
operacions com són, per exemple, la producció i venda d'armament, la producció 
d'energia nuclear, l'especulació financera, la utilització de paradisos fiscals o les 
deslocalitzacions amb pràctiques d'explotació laboral; i d'altra banda, aplica criteris 
positius, i per tant, prioritza les seves inversions en determinats sectors com el suport 
a projectes mediambientals, activitats de comerç just, i micro-crèdits a persones amb 
escassos recursos. 
 
La banca ètica pretén convèncer la població que incorporar l'ètica a les decisions 
diàries d'estalvi, d'inversió o de moviments bancaris d'ingressos i pagaments pot tenir 
un gran efecte transformador. Sabent on van els nostres estalvis influïm en quin tipus 
d'activitats es financen i, per tant, en quin tipus de societat estem construint. 
 
La banca ètica comença a tenir una implantació considerable a països europeus i 
considerem positiu que s'impulsi també en el nostre país, on ja hi ha diverses entitats 
financeres autoritzades que presten aquest servei com són Triodos Bank i Oikocredit 
(nascudes a Holanda), FIARE (Financiación y Ahorro Responsable, associat a la 
italiana Banca Popolare Ètica), o Coop57. 
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Atès el volum de transaccions bancàries que genera el nostre Ajuntament. 
 
Atès el compromís històric del nostre Ajuntament amb temes relacionats amb la 
cooperació i la solidaritat, i amb la transparència i l’ètica. 
 
Els grups municipals d'ICV-EUiA, Socialista i CUP proposen al Ple l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Sabent que l’Ajuntament de Mataró té obert un dipòsit a Triodos Bank, 
s’acorda que com a primera mesura s’estudiï traspassar a aquest compte la gestió 
d'alguna partida, com pot ser la dedicada a la cooperació al desenvolupament, 
solidaritat o cultura de la pau, en el pressupost de 2013. 
 
SEGON.- Que se sotmeti a estudi que en els plecs de condicions dels concursos 
públics de serveis municipals es valorés i puntués favorablement que els licitadors 
tinguin algun dipòsit o finançament de banca ètica. 
 
TERCER.- Que la Regidoria de Promoció Econòmica i Innovació formi alguns dels 
seus tècnics per tal de difondre entre les petites i mitjanes empreses i autònoms de la 
nostra ciutat les diferents banques ètiques i cooperatives de crèdit que operen al 
nostre país.” 
 

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

manifesta que el seu grup municipal no pot votar a favor d’aquesta proposta de 

resolució per dos motius. 

Primer, perquè el punt dos dels acords és totalment discriminatori i cadascú és lliure 

de tenir els diners on vulgui.  

Segon, perquè des de l’Ajuntament no podem fer promoció de cap entitat econòmica 

d’aquest tipus, ja que si després hi ha algun tipus de problema, els clients ens poden 

venir a demanar explicacions a nosaltres. 

 
 

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

menció que l’Ajuntament ja treballa amb banca ètica i que, per tant, no hi ha cap 

problema de fer pagaments a través d’aquest compte. Ens agradaria poder treballar 

en més vessants amb aquest tipus d’entitats, però no ofereixen tot el que 

l’Ajuntament necessita. Per tant, no la utilitzem tant com desitjaríem.  

Pel que fa al segon punt, ho posarem a estudi, però jo coincideixo amb la Sra. Lora 

de que és difícil. 
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Vull remarcar l’activitat que es fa, des de Promoció Econòmica i Innovació i des de 

l’IMPEM, en tot el que són les cooperatives. No hem d’oblidar que hem col·laborat 

amb la Setmana del Cooperativisme al Cafè de Mar. Allà es treballa amb aquestes 

empreses perquè són una oportunitat més de negoci. Se n’està fent difusió des de 

l’IMPEM. Per tant, tot el que vagi lligat amb el cooperativisme, amb cooperatives de 

crèdit i la banca ètica ja hi ha personal de l’IMPEM que, dins de totes les ofertes del 

mercat, també expliquen que hi ha aquesta oferta. Per tant, el nostre posicionament 

seria a favor d’aquesta proposta.  
 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), 
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: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.   

Abstencions: Cap.  

 

 

 

27 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL QUE LA NAU DE “CAN 

MIGUELL” ES CONVERTEIXI EN UN ESPAI D’INNOVACIÓ I 

CREACIÓ PER A NOUS EMPRENEDORS. 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que la 

proposta quedi sobre la taula per poder-la discutir més endavant. 

 
 

 

28  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ICV-EUIA, PSC I PXC PER 

GARANTIR QUE ELS TREBALLADORS PÚBLICS DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES 

DEPENDENTS COBRIN LA PART PROPORCIONAL DE LA 

PAGA EXTRA DE NADAL. 
  

Aquesta proposta ha estat tractada després del punt núm. 25 de l’ordre del dia. 

 

 
  

29 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA DAVANT ELS PROBLEMES 

ESTRUCTURALS QUE HAN OBLIGAT AL TRASLLAT DE 

L’ESCOLA ANGELETA FERRER. 
   

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, fa decaure la proposta per haver estat 

consensuada amb el punt núm. 4 de l’ordre del dia. 
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PRECS I PREGUNTES 
 

30  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA TANCADA A 

L’AJUNTAMENT PER PART D’UN GRUP POLÍTIC LA NIT DEL 13 

AL 14 DE NOVEMBRE. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“La nit del 13 al 14 de Novembre la Regidora de Via Pública ens va informar que un 
Grup Municipal s’havia tancat a l’interior de l’Ajuntament en “solidaritat amb els 
vaguistes del 14N”. 
 
Entenem i defensem que totes les formacions polítiques poden realitzar les iniciatives 
polítiques que creguin més oportunes però també pensem que tot té un límit. 
L’Ajuntament de Mataró és de tots els mataronins i mataronines i volem recordar que 
el Grup que va realitzar aquesta acció és el que té menys suport popular dels 
presents al consistori. L’Ajuntament de Mataró és la casa de tots i no pas d’un 
determinat Grup Municipal, que per cert no és la primera vegada que fa un ús 
partidista de les instal·lacions d’aquesta casa. 
 
A més i, segons se’ns va dir, l’actuació d’aquest Grup ha suposat que els serveis de 
policia de Mataró hagin hagut de destinar efectius a vigilar les instal·lacions 
municipals que no són ni els normals ni els previstos, cosa que entenem ha anat en 
detriment de tots els ciutadans.  
 
Pensem, a més a més, que aquesta acció obre un  precedent a que altres col·lectius 
puguin realitzar accions del mateix tipus. 
 
És per aquests motius que presentem les següents preguntes: 
 
1.-Havia demanat l’autorització oportuna el Grup Polític esmentat per realitzar 
l’ocupació del consistori? Si és així quan ho va fer? 
 
2.-Quin dispositiu especial es va haver d’implementar amb motiu d’aquesta ocupació? 
 
3.-Es van identificar les persones que van realitzar l’ocupació de la casa de tots els 
mataronins? En cas afirmatiu, eren de Mataró?  
 
4.-Pensa emprendre el Govern Municipal algun tipus d’actuació legal per aquests 
fets?” 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, explica que no es va demanar autorització formal, si bé es va 

comunicar la decisió de tancar-se a l’Ajuntament via correu electrònic, tant a 

l’Alcalde, com al Primer Tinent d’Alcalde. Aquesta comunicació es va enviar unes 

hores abans dels fets. 

Una vegada vam tenir coneixement d’aquesta decisió, es va mantenir una reunió 

entre l’Alcalde, el regidor Sr. Safont-Tria i jo mateixa i els vam demanar que 

marxessin de l’Ajuntament. No obstant això, donat que el Sr. Safont-Tria ens va 

manifestar la seva insistència de mantenir aquesta acció, es va valorar policialment 

de no evacuar-los per la força. La policia va entendre que era més prudent no 

emprendre l’acció d’evacuació policial.  

Pel que fa a la segona pregunta, arran de decidir de no evacuar-los per la força, això 

va obligar a destinar dos agents a l’interior de l’Ajuntament i dos més que van estar 

fent vigilància fora, donat que no es podia connectar l’alarma perquè hi havia gent 

dins. Això es va produir des de les 20:45 fins a les 3:40 h, que és l’hora en què les 

persones van decidir abandonar voluntàriament l’edifici.  

Respecte a la tercera pregunta, la policia va creure que no hi havia cap motiu per fer 

una identificació de totes les persones que hi havia dins, donat que el Sr. Safont-Tria 

va manifestar que totes eren conegudes d’ell. No obstant això, com que les càmeres 

de l’edifici enregistren les imatges de la gent que entra i surt, es van reservar 

aquestes imatges.  

En relació amb la quarta pregunta, segons el criteri policial, aquests fets no 

constitueixen cap il·lícit penal que justifiqui emprendre accions legals. 

 

 

 

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

Catalunya, demana a la regidora Sra. Calpe que li passi aquestes respostes per 

escrit. A mi em sobta que algú pugui venir aquí amb uns amics a passar l’estona, 

tinguin una raó justificada, o no. Això són col·legues de partit. Això no és una reunió 

de ciutadans, ni una reunió de grups municipals, sinó que és una reunió de 

col·legues. Em sembla molt greu que no s’identifiqués les persones. A més a més, 

em diu que quatre policies dediquen gairebé 8 hores a quedar-se aquí. Com va 

quedar coberta la ciutat aquell dia a nivell de seguretat? Oi que una entitat quan fa ús 
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d’un equipament municipal paga una taxa? Doncs, jo els recomano que calculin la 

despesa de les hores dels agents, de la llum que es va gastar, etc., i facin la 

corresponent factura al grup que ho ha fet. Això s’ha d’aturar. 

 

 

 

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

Manteniment explica que el fet que la policia decideixi identificar o no algú és un 

criteri policial. Ells són els tècnics i els que han de valorar si algú ha de ser identificat 

o no. Quant al cost dels agents, és veritat que si estaven aquí no podien estar en un 

altre lloc, però el tema de la vaga no hi va afectar gens perquè aquesta començava a 

les 8 del matí i a les 3 aquestes persones ja van marxar.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que aquest grup d’amics van 

demanar la sala com a grup polític i, a l’hora de tancar, senzillament ja no van voler 

marxar. En aquest moment és quan va començar l’ocupació. Estic absolutament 

d’acord amb vostè que això no pot tornar a passar. Si això torna a passar, les 

mesures seran diferents, perquè no ens podem permetre el luxe que hi hagi policies 

aquí quan haurien de ser al carrer.  

 

 

31 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE ES MANTINGUIN 

OBERTS ELS WC DEL PASSEIG MARÍTIM, O ES PUGUI 

DONAR UN SERVEI SEMBLANT A LES PERSONES QUE 

PASSEGEN PER AQUESTA ZONA DE LA CIUTAT. 
 

La senyora Flori Torres, regidora del grup municipal del Patit Popular de Catalunya, 

presenta el prec següent: 
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“Atès que el Passeig Marítim és una de les zones més freqüentades durant l’estiu, 
però també al llarg de tot l’any. 
 
Atès que el Passeig Marítim és utilitzat per molts mataronins i mataronines com  a 
espai per practicar esport o caminar. 
 
Atès que hi ha un espai molt ampli sense que les persones, que ho puguin necessitar, 
tinguin un servei de wc proper. 
 
Atès que entenem que aquesta zona de la ciutat ha de tenir cada vegada més i 
millors serveis de tot tipus ja que és de les més viscudes pels mataronins. 
 
Presentem el següent Prec al proper Ple Municipal: 
 
-L’Ajuntament de Mataró mantindrà obert els serveis de WC del passeig marítim o 
habilitarà un servei similar per tal de cobrir aquesta necessitat al llarg de l’any i no 
només a l’estiu.” 
 

 

 

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

Manteniment, manifesta que li agradaria molt poder acceptar aquest prec i, fins i tot, 

ampliar-lo. Mantenir oberts aquests serveis al Passeig Marítim no és una qüestió de 

voluntat, sinó que és una qüestió econòmica. Si tinguessin diners posaríem serveis 

públics a tota la ciutat de Mataró. Ens podem comprometre a estudiar la possibilitat 

d’ampliar aquests serveis. Estem encara treballant en el pressupost de l’any que ve.  

Al Passeig Marítim hi ha dues temporades diferents, per tant, es calcula el cost de la 

temporada d’hivern i el de la temporada d’estiu. Mantenir els serveis oberts tot l’any 

suposa un sobrecost de 22.000 euros. Ho estudiarem per si hi ha una mínima 

viabilitat econòmica de fer-ho. Queda acceptat el prec, però estudiant la possibilitat. 

 

 

32  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE EL FRACÀS EN LES NEGOCIACIONS 

DE L’AJUNTAMENT AMB LES ENTITATS BANCÀRIES DE 

MATARÓ PER TAL D’ABORDAR EL PROBLEMA DELS 

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

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

 
“Per tots és sabut que la crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament 
àmplies capes de la nostra societat, en especial, i amb més virulència, les més 
desafavorides i vulnerables, que van ser les últimes en ingressar als mercats 
hipotecaris i les primeres en patir les conseqüències d’aquesta. Segons les darreres 
dades del Consell General del Poder Judicial, només a Catalunya s’han produït 
75.164 execucions des de l’any 2007; 102 desnonaments al dia segons les dades de 
2012. 
 
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un 
context de crisi intensa i perllongada en el temps han provocat una situació d’alarma 
social. 
 
La comissió mixta sobre desnonaments de l’Ajuntament de Mataró, on hi participen 
diferents agents, està treballant per trobar solucions. En aquest sentit, es van iniciar 
negociacions entre l’Ajuntament i les entitats bancàries de la nostra ciutat, per tal que 
aquestes entitats posessin a disposició de les persones desnonades aquells pisos 
que tenen en estoc i sense cap tipus d’ús. 
 
Recentment, la regidora Montserrat Rodríguez va anunciar, a través dels mitjans de 
comunicació local, que aquestes negociacions no han tingut èxit, i que les entitats 
bancàries amb les quals s’ha reunit l’Ajuntament han rebutjat posar a disposició de 
les persones que perdin casa seva els pisos que tenen en estoc i sense cap ús. 
Segons la regidora, les converses amb les diferents entitats han resultat “totalment 
infructuoses”. 
 
La Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) de Mataró s’ha mostrat molt crítica 
amb les negociacions de l’Ajuntament amb les entitats bancàries, doncs a altres 
municipis de Catalunya sí s’ha aconseguit assolir acords amb les entitats bancàries, 
cosa que no s’ha aconseguit a la nostra ciutat. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta les següents 
 
PREGUNTES 
 
1. Amb quines entitats bancàries concretes de la nostra ciutat s’ha reunit el govern? 
 
2. Quins eren els càrrecs concrets de cadascun dels representats de les entitats 

bancàries amb les que s’ha reunit el govern municipal? 
 
3. Quins han estat els representants del govern municipal en aquestes reunions? 
 
4. Quines propostes concretes presentava el govern municipal en cadascuna 

d’aquestes reunions? Quines han estat les respostes per part de les entitats 
bancàries a cadascuna d’aquestes propostes de l’Ajuntament? 
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5. Quines contrapropostes presentaven les entitats bancàries? 
 
6. En vista dels pocs resultats aconseguits, quina estratègia a seguir es planteja el 

govern municipal en aquests moments?” 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, explica que, respecte a les negociacions de cessió de pisos 

en lloguer social, s’han reunit amb Caixabank, Bankia, CAM, BBVA, Unim, Ibercaja, 

Catalunya Caixa i amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, per la seva funció de 

coordinació sol·licitada per alguna entitat. Banc de Sabadell i Banco Santander es 

van negar sistemàticament a negociar aquesta temàtica amb l’Ajuntament de Mataró 

i ho volen parlar directament amb l’Agència Catalana de l’Habitatge. 

Respecte a la petició sol·licitada per l’Ajuntament d’interlocutors únics per negociar 

amb la problemàtica diària dels desnonaments, les reunions han estat absolutament 

satisfactòries i cadascuna de les entitats amb les que el servei de mediació de 

l’Ajuntament ha intervingut, han tingut un interlocutor vàlid.  

A més de les entitat citades, també hem pogut establir interlocutors vàlids amb el 

Banc de Sabadell, el Banco Santander i amb altres entitats com Kutxa, Deutsche 

Bank, Barclays i Citibank. Aquesta fixació d’interlocutors ha facilitat molt la feina al 

servei de mediació i als serveis socials.  

Pel que fa a la segona pregunta, els càrrecs eren diversos, en funció de les tipologies 

de cadascuna de les entitats bancàries. En funció dels organigrames de cadascuna 

de les entitats, hem parlat amb els següents càrrecs: 

CAM: Cap de recuperacions CAM Catalunya i Aragó. 

Bankia: Responsable de recuperacions d’actius a Catalunya. 

Caixabank: Director d’àrea de negoci Maresme-Centre-Mataró i Adjunt presidencial, 

responsable de negoci de lloguer Servihabitat. 

BBVA: Director de Mataró. 

Unim: Responsable de recuperacions d’actius a Catalunya. 

Ibercaja: Director de l’oficina Mataró-Maresme. 

Catalunya Caixa: Director de zona, Cap de recuperacions d’actius.  

Agència Catalana de l’Habitatge: Director. 

Banco Sabadell Atlántico: Director de la zona Maresme. 

Banco de Santander: Director de zona de Mataró. 
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Kutxa: Director d’agència Mataró. 

Quant a la tercera pregunta, en totes les reunions hi he estat jo mateixa i en algunes  

d’elles he estat acompanyada per la regidora Sra. Olga Ortiz. 

Respecte a la quarta pregunta, vam convidar-los a formar part de la comissió 

especial mixta per intervenir i dialogar. Es van negar sistemàticament perquè 

entenien que cap d’ells tenien l’autoritat suficient per manifestar opinió o decisió dins 

d’aquesta comissió mixta. Posteriorment vam començar, segons es va decidir en 

aquesta comissió mixta, amb les converses per sol·licitar borses de lloguer a totes 

elles. La cap de Prohabitatge fins i tot va redactar un conveni. Hem tingut converses, 

hem anat a visitar pisos i pràcticament totes les entitats han manifestat la seva 

recança a firmar un conveni i lliurar els pisos perquè tenen por que sigui una cosa 

generalitzada. Això també ha passat a Terrassa i a Sabadell. Hem estat 

constantment informats per tots els municipis que estan en la mateixa situació i, 

sobretot i molt estretament, amb el propi director de l’Agència Catalana de 

l’Habitatge. Tots tenen la mateixa problemàtica que, si bé s’entenen amb els serveis 

de mediació per pactar ells directament un lloguer social, fins a dia d’ahir no han 

volgut posar a disposició de l’Ajuntament, a través d’un conveni, uns pisos en 

concret. A dia d’ahir i avui hem tingut la grata notícia que Caixabank ha posat a 

disposició d’aquest Ajuntament 10 pisos, en principi i per començar. Les condicions 

que ens han marcat han estat que Benestar Social faci un informe i que l’Ajuntament 

controli que aquests pisos es lliuren a les persones que realment ho necessitin. El 

preu màxim que nosaltres els hem demanat són 150 euros, fins i tot hem arribat a 

parlar que en algunes situacions, i si Benestar així ho aconsella, es comenci per 50 

euros, si cal. Hem trucat a l’Agència Catalana de l’Habitatge per veure si tenen 

constància que aquesta situació s’hagi produït en altres municipis.  

En referència a la cinquena pregunta, el que tenien, més que prestacions, era com 

una por d’haver de posar aquests pisos a disposició d’una manera generalitzada. 

Una de les coses que estableix la normativa que va aprovar el PP és que els bancs 

que hagin estat ajudats pel FROB han de destinar necessàriament alguns habitatges 

a aquest fons d’habitatge social. En aquesta línia, sembla que l’Agència Catalana de 

l’Habitatge també ens ha comunicat a dia d’avui que està intentant novament posar-

se en contacte amb aquestes entitats per veure de quina manera es materialitza això 

que diu aquest decret. 
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Quant a la sisena pregunta, malgrat tot l’esforç del govern i dels tècnics de la casa, 

ha estat difícil, però crec que fruit de tota aquesta pressió social s’estan aconseguint 

coses. Continuarem treballant perquè aquesta borsa de 10 pisos vagi augmentant. 

Si volen tenir aquesta informació que estic donant aquí, es poden posar en contacte 

amb el representant de la comissió mixta. 

 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que tenen un representant a la 

comissió mixta, que és advocat, i a qui li costa anar a les reunions, sobretot si són al 

matí. Me n’alegro molt que Caixabank ens hagi portat 10 pisos. Me n’alegro molt que 

no deixin aquesta tasca d’insistència continuada. Estic convençut que aquestes 

reticències de les entitats aniran caient. Hem de continuar aquesta batalla llarga i 

difícil.  
 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, posa un exemple de com són les 

negociacions que es mantenen amb els bancs. 

Per un costat, a una entitat de crèdit li estem dient que recuperi l’ètica i, per l’altre, 

que negociï amb els afectats de les preferents. També, que ens donin un crèdit per 

poder eixugar el romanent negatiu de tresoreria de l’any passat i, a més, que ens doni 

pisos. Imagini’s quines negociacions més complicades estem portant a terme. Però 

estic convençut que, com que estan obligats a fer les quatre coses, les acabaran fent.  

 

 

 

33  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE ELS CERTIFICATS D’APTITUD DELS 

EDIFICIS CONSTRUÏTS ABANS DE 1930. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

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

 
“El proper 31 de desembre finalitza el termini per tal que els edificis construïts abans 
de l’any 1930 tinguin el certificat d’aptitud corresponent a la inspecció tècnica 
realitzada. 
 
El Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis 
d’habitatges, impulsa la inspecció dels edificis per tal d’articular a Catalunya un 
sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges com a instrument per 
verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus 
immobles. 
 
Atenent a la importància de garantir la qualitat del parc d’habitatges a la nostra ciutat, 
aquest primer termini d’inspeccions és important haver-lo assolit a Mataró. 
 
És per això que el grup municipal d’ICV-EUiA fa les següents preguntes al govern 
municipal: 
 
1. Quants edificis construïts abans de 1930 hi ha a la nostra ciutat i en quines zones 
se situen? 
 
2. Quants edificis construïts abans de 1930 tenen el certificat d’aptitud? 
 
3. Pensa complir el govern municipal amb el Decret 187/2010? 
 
4. Quins han estat els mitjans utilitzats per assolir el primer termini d’aquest decret?” 
 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, respon, pel que fa a la primera pregunta que, segons les 

primeres dades extretes del cadastre, al terme municipal de Mataró hi ha uns 450 

edificis acabats dins d’aquest termini i que estan situats al Centre, Eixample i, al barri 

de l’Havana, al llarg del Camí Ral.  

Quant a la segona pregunta, el Decret 187/2010 estableix que la competència és 

exclusiva de la Generalitat. Per tant, les dades de què disposem, que han estat 

subministrades pels responsables de la Generalitat a mitjans d’octubre, indiquen que 

l’any 2011 van aconseguir el certificat cinc edificis i, enguany, quatre edificis.  

Respecte a la tercera pregunta, com he dit abans, la competència és de la 

Generalitat. Hem mantingut converses amb la Generalitat perquè l’Ajuntament 

assumeixi aquesta tasca de control d’aquests edificis, perquè entenem que hem de 

conscienciar la població que, de la mateixa manera que un cotxe ha de passar la ITV, 
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els edificis han de passar les IT. Això va en benefici dels seus habitants. Volem 

gestionar aquesta funció de perseguir i informar. Fins i tot, estem tenint reunions de 

col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes i Aparelladors per poder donar compliment 

d’aquest decret i perseguir-ho més des de l’àmbit local.  

Pel que fa a la quarta pregunta, és una qüestió que té la Generalitat. Nosaltres estem 

treballant per assumir aquesta delegació d’aquestes competències, amb la intenció 

que els ciutadans de Mataró estiguin al dia de les seves obligacions i dels beneficis 

que això els aporta. Serà una tasca complicada perquè alguns d’aquests edificis 

corresponen a comunitats amb problemes econòmics. 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que li siguin enviades les respostes 

dels punts 32 i 33. 
 

 

34  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SENTÈNCIA 

DEL TSJC DECLARANT NUL EL PMU DE L’ILLA DE CAN 

FÀBREGAS I L’AFECTACIÓ A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DE LA GRAN SUPERFÍCIE COMERCIAL. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat el Pla de Millora Urbana de 
la illa de Can Fàbregas de Mataró com a nul de ple dret.  
 
Segons la sentència del TSJC, el trasllat que es va fer de la antiga fàbrica de Can 
Fàbregas contradiu el Pla especial de patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat. En 
concret la sentència de l’òrgan judicial afirma que el pla urbanístic no dona cobertura 
al desmuntatge ja realitzat i avalat per la Generalitat de Catalunya., ja que l’antiga 
fàbrica estava catalogada amb el màxim nivell de protecció. 
  
En relació a aquesta sentència, presentem les següents preguntes per ser 
contestades al proper Ple Muncipal: 
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1.-Té el Govern Municipal la intenció de presentar algun tipus de recurs davant el 
TSJC? 

 
2.-Quines són fins al dia d’avui les despeses suportades per aquest Ajuntament 
originades pels diferents litigis judicials referents a aquest afer?  

3.-En quina situació queden les obres de construcció de les obres de El Corte Inglés? 

4.- Afecta aquesta sentència a la data prevista per l’obertura del centre comercial que 
ha d’aportar mil nous llocs de treball a la nostra ciutat? “ 

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

Ambient i Sostenibilitat, contesta a la primera pregunta dient que es presenta recurs 

de cassació, si bé es vol deixar constància que jurídicament és complicat que 

s’accepti pel Tribunal Suprem.  

Al Tribunal Suprem s’hi va a cassació per uns motius taxatius, en concret ha de ser 

una vulneració de la normativa estatal. Tant el recurs de cassació, com tota l’anàlisi i 

l’estudi que s’està fent parteix del màxim respecte a les sentències dictades pels 

tribunals, del màxim respecte pel patrimoni cultural, del màxim respecte per la 

normativa vigent i, sobretot, considerem que és un interès important per a la ciutat 

l’establiment d’aquest centre comercial a Mataró.  

Partint d’aquestes premisses, estem analitzant i treballant conjuntament amb el 

Departament de Territori i Sostenibilitat, tant l’anàlisi de la sentència, com la manera 

de corregir, adaptar i garantir jurídicament i urbanísticament la situació al centre 

comercial que es va adjudicar aquesta finca. 

En relació amb la segona pregunta, l’equip tècnic encarregat de portar aquests 

recursos no m’ha pogut subministrar aquesta informació. Per tant, en aquests 

moments no l’hi puc donar però treballaré per poder-ho fer. 

Respecte a la tercera pregunta, el propietari de la parcel·la demana una seguretat 

jurídica i urbanística per començar les obres. De moment, ha manifestat el seu 

ajornament i l’interès absolut a continuar amb el projecte. Estem fent tots els esforços 

per aconseguir que aquest projecte s’iniciï al més aviat possible.   
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35 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA PODA D’ARBRES EN 

ALGUNES VIES DE LA NOSTRA CIUTAT. 
 

La senyora Berta Azpericueta Sánchez, regidora del grup municipal del Partit Popular 

de Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“En el  Grupo Municipal del PPC hemos tenido conocimiento que la poda  de árboles 
no se ha llevado a cabo en su totalidad en las anteriores campañas.  
 
En particular vecinos de las calles comprendidas entre Ronda Cervantes, Enric 
Granados, Camí Ral de la Havana y aledaños, contactaron al Ayuntamiento el 
pasado febrero quejándose de este hecho y les reconocieron que efectivamente 
había calles cuyos árboles habían quedado sin podar pero, que el periodo de poda  
ya había pasado por lo que no procedían a subsanarlo.  
 
De hecho, los vecinos aseguran que en algunas calles de dicha zona los árboles no 
se han podado en los últimos 2 años y son crecientes los problemas que ello les 
ocasiona ya que las ramas de los árboles chocan con los cristales de algunas 
viviendas y puede comportar algún peligro sobre todo cuando sopla mucho viento. 
 
 Es por tal motivo que presentamos el siguiente RUEGO: 
 
Los servicios de manteniment de l’Ajuntament de Mataró procederán a podar, en la 
presente campaña de poda, ya iniciada, los árboles de las calles del sector 
mencionado en las que no se efectuó en periodos anteriores.” 
 

 

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

Manteniment, accepta el prec.  

De fet, ja s’han fet les podes en aquest sector que vostès diuen. En concret, des del 

dia 22 al dia 26, es va podar el carrer Enric Granados, el carrer Herrera, el carrer 

d’Antonio Solís i el carrer d’Antoni de Campmany.  

S’estan fent també podes no generalitzades sinó de branques que toquen a façana. 

És el que s’anomena podes de neteja.  

Si el motiu d’aquest prec és per alguna queixa concreta, aquestes podes puntuals 

que es fan són a demanda de la gent que se sent afectada, per tant, no hi ha cap 

problema en què facin la seva petició al Servei de Manteniment, ja que potser aquest 

any no li toca a aquell carrer concret, però si hi ha una branca concreta que molesta 

es tallarà. 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que el tema de la poda és cada 

vegada més complicat. Hauríem de fer un esforç pressupostari perquè no sé d’on 

traurem els diners perquè s’estan multiplicant els efectes amb el tema de les 

al·lèrgies. 

 

 

 

36  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL TANCAMENT 

DE L’ESCOLA ANGELETA FERRER I LES SEVES 

CONSEQÜÈNCIES. 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que aquesta pregunta ha estat retirada 

al haver-se consensuat el tema en el punt núm. 4 de l’ordre del dia. 

 
 

 

37 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL FUTUR DE L’EDIFICI DE L’ANTIC 

HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA. 
 

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

aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 
 

38  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PARC FORESTAL. 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 
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“L’Ajuntament de Mataró es va presentar, l’any 2010, al III Concurso de proyectos 
para el incremento de la biodiversidad convocat pel Ministeri de Medi ambient i medi 
rural i marí, actualment Ministeri d’Agricultura, alimentació i medi ambient, 
conjuntament amb la FEPM. El projecte presentat amb títol “Projecte de millora de la 
biodiversitat i els usos del Parc forestal de Mataró” va ser premiat en la categoria amb 
un primer premi de 150.000 € 
 
L’Ajuntament de Mataró va iniciar el 2 de juny de 2012 el procés de licitació d’aquest 
projecte per 150.000 € IVA inclòs i el 21 de setembre s’adjudica per un import de 
104.556 € IVA inclòs el que representa una baixa de 37.557 € 
 
Atès que s’ha produït aquesta baixa, el Grup municipal socialista formulem els 
següents precs: 
 
1. Per tal que no es perdin aquests recursos i atenent a que aquest projecte és una 
part del Pla director del Parc forestal del 2002 així com també forma part de les 
propostes per la millora del Parc forestal elaborades pel Grup de treball específic del 
Consell municipal de medi ambient durant el 2006-2007, demanem que l’import 
d’aquesta baixa es destini a noves actuacions de millora de la biodiversitat en el 
mateix Parc Forestal recollides en aquests documents anteriorment mencionats. 
 
2. Donar compte del compliment d’aquest prec al Consell municipal de medi ambient i 
a la CMI de Serveis territorials i via pública.” 
 

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

Manteniment, comenta que li agradaria molt poder acceptar aquest prec. 

El conveni que el Sr. Baron, com a alcalde de l’Ajuntament de Mataró, va signar al 

març del 2011 amb la Federación Española de Municipios, és el que regula com s’ha 

d’executar aquest premi. En aquest conveni es preveu que hi pugui haver unes 

quantitats que no siguin pròpiament les del premi. En aquest cas, serien aquests 30 

mil euros i escaig de la baixa. S’estableix que hi haurà una comissió de seguiment 

per fer el seguiment de les inversions i de tots els treballs. S’haurà de justificar 

documentalment tot el que s’hi inverteix perquè sigui realment el que diu el projecte.  

No hi ha manera que el Ministerio creï aquesta comissió i nosaltres anem demanant 

que la creïn per poder fer el seguiment de l’execució d’aquest projecte i valorar si 

aquesta baixa que s’ha donat en l’adjudicació la podem reinvertir en el parc. 

El conveni diu que les quantitats que no s’inverteixin s’hauran de retornar. Malgrat  

s’acabi creant aquesta comissió, ens agradaria molt poder reinvertir aquesta baixa en 

coses del Parc Forestal.  

Per tant, s’acceptaria el prec en el supòsit que es creés aquesta comissió.  
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39  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’INCOMPLIMENT DEL GOVERN 

MUNICIPAL DEL PREC ACCEPTAT AL PLE DE JULIOL SOBRE 

L’ESFONDRAMENT D’UN IMMOBLE AL CARRER SANT 

ANTONI. 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“Al ple municipal ordinari del mes de juliol d'enguany, el Grup municipal socialista va 
presentar un prec demanant, en base al que estableix el nostre ROM, la convocatòria 
extraordinària d'una comissió informativa de serveis territorials i via pública amb la 
intenció de que tots els grups municipals i també una representació dels afectats, 
poguéssim conèixer tota la informació relacionada amb les conseqüències derivades 
de l'esfondrament d'un edifici al C/Sant Antoni de la nostra ciutat el passat mes de 
febrer, que el govern municipal va acceptar. 
 
Passats diversos mesos, finalment a la Comissió informativa de serveis territorials i 
via pública del 30 d'octubre i a iniciativa de la Presidenta, la regidora Montserrat 
Rodríquez, es va acordar la celebració d'una reunió extraordinària d'aquesta comissió 
per al dilluns dia 5 de novembre a les set de la tarda, per facilitar que els afectats 
poguessin participar, aquesta no es va arribar a convocar formalment. Només es va 
saber oficialment que no es celebraria a través d'un correu electrònic de la secretària 
de la presidenta de l'àrea el mateix dilluns a dos quarts de dues la tarda i prèvia  
trucada nostra per intentar aclarir si es celebraria atès que no havíem rebut la 
convocatòria formal. 
 
Al prec del nostre President de Grup que, amb data 12 de novembre, va adreçar a 
l’alcalde demanant-li que reconsiderés la decisió de tractar aquest tema en una 
sessió ordinària de la comissió informativa en horari habitual a les 9 del matí, 
sorprenentment la resposta del Portaveu del Grup municipal de CiU, de data 29 
de novembre, ha estat “que hem considerat que, tal com s’ha realitzat en 
mandats anteriors, la comissió tingués caràcter d’ordinària i es celebrés el dia i 
hora acordats en la primers sessió de la mateixa. 
 

És per tot això que el Grup Municipal Socialista formula les següents preguntes per a 
que li siguin respostes en el Ple municipal: 
 
1.- Per què el govern municipal no ha donat compliment al prec del Grup municipal 
socialista acceptat al passat ple del mes de juliol? 
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2.- Per què no es va celebrar la Comissió informativa municipal extraordinària a les 
19 h tal com vam acordar tots els representants de tots els grups municipals durant la 
comissió informativa  municipal del dia 30 d’octubre?” 
 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, n’assumeix la responsabilitat. No vam 

encarar bé el tema. No tornarà a passar.  

 

 

40  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

PLATAFORMA PER CATALUNYA PER LA INSTAL•LACIÓ DE 

MIRALLS PER MILLORAR LA VISIBILITAT DELS 

CONDUCTORS. 
 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“Atès que en la nostra ciutat hi ha punts amb poca visibilitat per els vehicles.  
 
Creiem que el fet de instal·lar miralls en aquells llocs on pot haver perill de accident 
per falta de visibilitat, seria per evitar al màxim accidents en aquelles zones que són 
més conflictives per a la circulació. Aquests miralls ajudarien a prevenir accidents tant 
per els vehicles com per els vianants.   
 
És per això que creiem que l'Ajuntament té que prendre les mesures necessàries per 
tal de poder prevenir i millorar la seguretat en els nostres carrers de la ciutat de 
Mataró. 
 
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya formula els següents 
prec:  
 
1- Que des de la regidoria de serveis territorials i via publica es faci un estudi dels 
carrers de la ciutat de Mataró per tal de poder localitzar tots els punts de la ciutat que 
tinguin poca visibilitat per els vehicles.  
 
2- Un cop fet aquest estudi i tenint localitzat tots els punts, procedir a prendre les 
mesures per millorar la circulació en aquells llocs conflictius amb poca visibilitat. “ 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, accepta el prec de forma parcial.  

Estem d’acord que si hi ha cruïlles amb poca visibilitat, cal prendre alguna mesura. 

De fet, crec que per això no cal fer un estudi, com vostès proposen, donat que ja es 

fa de forma continuada pels serveis d’inspecció i tècnics de l’Ajuntament anar 

detectant aquells punts on hi pot haver algun problema de visibilitat. També s’actua 

moltes vegades a requeriment dels ciutadans. En aquest sentit, em poso a la seva 

disposició perquè em diguin a quin punt és i s’estudiarà l’actuació a portar a terme. 

Acceptem el prec parcialment pel fet que no farem un informe. 

Pel que fa al segon prec, sí que prenem mesures quan detectem algun punt d’aquest 

tipus per millorar la visibilitat de la cruïlla. No sempre el mirall és la mesura més 

adequada. De vegades és més convenient posar al costat de la vorera aparcaments 

per vehicles de dues rodes o moure algun contenidor, etc. Amb el mirall, de vegades, 

el conductor està molt pendent d’ell i no veu que per davant passa un vianant. A cada 

cruïlla s’estudia la mesura més adequada.  

Durant aquest any 2012 s’han posat aparcaments de vehicles de dues rodes a les 

cruïlles per millorar la visibilitat del carrer Agustí Moreto amb cantonada Marià 

Fortuny, de l’avinguda Josep Puig i Cadafalch amb l’urbanització de Sant Salvador i 

Mare de Deu de l’Esperança pels que surten del carrer Mare de Deu dels Àngels.  
 

 

41  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS CANVIS 

INTRODUÏTS A LA CAVALCADA DE REIS DEL PROPER 5 DE 

GENER. 
 

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 
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42  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE L’INCOMPLIMENT 

DEL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 

MATARÓ. 
 

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

presenta la pregunta següent: 
“Atès que el TSJC declares nul el pla urbanístic per la instal·lació del Corte Inglés a 
Mataró.   
 
Atès que el TSJC considera que el trasllat que es va realitzar de les peces de la 
fabrica es contradiu amb el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.  
 
El Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament de Mataró formula les 
següents preguntes i prec:  
 
1- Sota quin Govern es va aprovar el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró? 
 
2- Com pot ser que un Govern es saltes el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic?  i 
no el respectes?  
Creiem que els ciutadans i ciutadanes de Mataró no tenen perquè pagar la 
irresponsabilitat d’unes persones que no van respectar aquest Pla.  
Creiem que si un Govern no respecta una normativa, en aquest cas el Pla Especial 
Arquitectònic de Mataró, doncs s'ha li han de demanar responsabilitats econòmiques 
a qui hagi tirat endavant el projecte del Corte Inglés sense respectar el Pla Especial 
del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.  
 
És per això que fem el següent prec:  
 
1- Que es demani una indemnització als responsables originals per tot el cost 
econòmic que tingui tota aquesta demora i gestions, degut a l’incompliment del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. “ 
 
 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, contesta, pel que fa a la primera pregunta, que va ser al 

1999, sota el govern del Tripartit.  

La segona pregunta no li podem contestar nosaltres. Nosaltres estem treballant en 

aquests moments, partint del respecte estricte de la sentència, el respecte a la 

legalitat i al patrimoni, i amb un interès clar de tirar endavant aquest projecte i que 



 147

s’instal·li al més aviat possible aquest centre comercial a la nostra ciutat. Aquest 

esforç el fem de la mà del Departament de Territori i Sostenibilitat i conjuntament 

intentarem corregir, adaptar i garantir jurídicament i urbanísticament la finca al seu 

propietari. 
 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a la una i deu minuts de la matinada,  el 

Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  
 


