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ACTA NÚM. 04/2012 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT 

EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 16 DE FEBRER DE 2012. 

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

 

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

febrer 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) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER            REGIDORA                     (PxC) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

No assisteixen a la sessió, per malaltia, el Sr. Pere Galbany i Duran, regidor del grup 

municipal de Convergència i Unió. I la Sra. Maria Carme Maltas i Freixas, regidora del 

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

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

  

 

DECRET 
1114/2012 de 13 de febrer 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 16 de febrer 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 
extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 16 de febrer 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 
 
 
      DICTAMENS 
 
    CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
        DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
        -Servei de Gestió Econòmica-   
 

1 Aprovar les actualitzacions dels contractes programes d’Aigües de Mataró S.A. 

(AMSA) 2012-2015, de l’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró 

2012-2038, de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 2012-2015, de l’entitat 

pública empresarial Mataró Audiovisual 2012-2015 i  el programa marc del 

Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (CMAC)  2011-2014 

 

2 Aprovació definitiva del Pressupost General de l’exercici 2012 de l’Ajuntament de 

Mataró. 
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i assenyala que s’inicia el Ple extraordinari de 

l’aprovació  definitiva del Pressupost General de l’exercici 2012 de l’Ajuntament de 

Mataró. El debat es farà tal i com es va acordar en la passada Junta de Portaveus 

amb tots els grups municipals, quedant regulat de la següent forma: 

• Una intervenció de 15 minuts de la Regidora Delegada d’Administració i 
Atenció Ciutadana que presentarà els dictàmens. 

• Intervencions dels grups municipals de l’oposició, amb un màxim de 10 minuts 
per grup municipal. 

• i haurà un torn de rèplica del Govern municipal per part de la Regidora 
Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana de 8 minuts. 

• Un torn de cloenda dels grups municipals de l’oposició, de 3 minuts per grup. 
• I, finalment, el tancament de l’Alcalde de 8 minuts. 

 

Sense més preàmbul, es dóna inici al debat d’aquestes propostes que vénen a 

contemplar el Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2012. 

 

 

DICTAMENS 
 

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 

1 -  APROVAR LES ACTUALITZACIONS DELS CONTRACTES 

PROGRAMES D’AIGÜES DE MATARÓ S.A. (AMSA) 2012-2015, 

DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS 

MATARÓ 2012-2038, DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS 

MATARÓ-MARESME 2012-2015, DE L’ENTITAT PÚBLICA 

EMPRESARIAL MATARÓ AUDIOVISUAL 2012-2015 I  EL 

PROGRAMA MARC DEL CONSORCI MUSEU D’ART 

CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC)  2011-2014 

 

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

presenta la proposta següent : 
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“Els Contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i la societat mercantil Aigües 
de Mataró S.A. (AMSA), l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, 
l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual i la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme, estableixen, en el punt VI , i VII.1 respectivament que anualment, coincidint 
amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l’Ajuntament, s’actualitzaran les 
previsions incloses en el pla econòmic financer per l’horitzó temporal corresponent als 
quatre propers exercicis. Aquesta actualització serà sotmesa a aprovació pel Ple 
Municipal, un cop aprovada pel Consells d’Administració de cada entitat, en la 
mateixa sessió en què s’aprovin els pressupostos generals de la Corporació. 
 
El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró és un ens de dret públic de 
caràcter associatiu i voluntari, constituït el 28 de juny de 2010, per l’Ajuntament de 
Mataró i la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat, amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la dels seus membres i plena capacitat d’obrar per complir les seves 
finalitats. 
 
L’article 4.2 dels Estatuts del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró regula 
que el Consorci amb les administracions públiques que l’integren han d’establir un 
Programa marc de caràcter plurianual. 
 
El present programa marc es configura com un instrument de planificació estratègica i 
de gestió mitjançant el qual l’Ajuntament de Mataró, i el Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró concreten el seu marc de relacions amb els compromisos i 
drets recíprocs, el sistema de finançament i el sistema d’avaluació del compliment 
dels objectius establerts, per al termini 2011-2014. 
 
En la sessió del Consell d’Administració el Consorci Museu d’Art Contemporani de 
Mataró de data 11 de novembre de 2011 ha estat aprovada la proposta del programa 
marc que s’adjunta. 
 
En la sessió del Consell d’Administració d’Aigües de Mataró S.A. de data 15 de 
novembre de 2011 ha estat aprovada l’actualització del contracte programa 2012-
2015 que s’adjunta. 
 
En la reunió del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme de data 30 
de novembre de 2011 ha estat aprovada l’actualització del contracte programa 2012-
2015 que s’adjunta. 
 
En la sessió del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Parc 
Tecnocampus Mataró de data 29 de novembre de 2011 ha estat aprovada 
l’actualització del contracte programa 2012-2015 que s’adjunta. 
 
Està previst portar a aprovació pel Consell d’Administració de l’Entitat Pública 
Empresarial Mataró Audiovisual l’actualització del contracte programa 2012-2015 en 
la sessió a celebrar el proper 13 de febrer de 2012. 
 
 
Al Ple municipal es proposa l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Aprovar el Programa Marc subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i el 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, per a l’exercici 2012 i les previsions 
econòmico-financeres per als exercicis 2013-2015, d’acord el text que s’acompanyen 
com Annex I a l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar la modificació i l’actualització del Contracte programa subscrit entre 
l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA (AMSA) per a l’exercici 2012, aprovat 
pel Ple de data 28 d’octubre de 2004, i l’actualització de les previsions econòmico-
financeres per als exercicis 2013-2015, d’acord el text que s’acompanyen com Annex 
II a l’expedient. 
 
Tercer.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de 
Mataró i l’Entitat Pública Empresarial Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró 
per a l’exercici 2012, aprovat pel Ple de data 20 de desembre de 2007, i l’actualització 
de les previsions econòmico-financeres per als exercicis 2013-2038, d’acord el text 
que s’acompanyen com Annex III a l’expedient. 
 
Quart.- Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de 
Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per a l’exercici 2012, aprovat 
pel Ple de data 2 de juliol de 2009, i l’actualització de les previsions econòmico-
financeres per als exercicis 2013-2015, d’acord el text que s’acompanya com Annex 
IV a l’expedient. 
 
Cinquè.-  Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament 
de Mataró i l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual per a l’exercici 2012, 
aprovat pel Ple de data 20 de desembre de 2007, i l’actualització de les previsions 
econòmico-financeres per als exercicis 2013-2015, d’acord amb el text que 
s’acompanya a com Annex V a l’expedient. 
 
Sisè.- Facultar a la Regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana per a la 
signatura dels referits contractes. 

  
Setè.- Notificar el present acord als interessats.” 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (7) i corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (7). 

Vots en contra: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 10,  corresponent al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (3) i corresponents al grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2).  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, en explicació de vot manifesta la seva 

conformitat amb la part del dictamen referida a l’actualització del contracte programa 

subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA per a l’exercici 2012. 

 

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

Catalunya, en explicació de vot manifesta la seva conformitat amb la part del 

dictamen referida a l’actualització dels contractes programa subscrits entre 

l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA per a l’exercici 2012, i per 

l’Ajuntament de Mataró i l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual per a 

l’exercici 2012.  

 

 

 
2  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL 

DE L’EXERCICI 2012 DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta següent : 

 
“El Pressupost general de l’Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió 
extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 2012. El període d’exposició pública es 
va iniciar amb la publicació en el BOP del dia 9 de gener, finalitzant aquest el dia 26 
de gener de 2012. Durant el període d’exposició pública es van  presentar 
al·legacions per part  de: el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC), el Grup Municipal del Partit Popular  de Catalunya (PP), el Grup Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds- EUIA (ICV-EUIA), el Grup Municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP), el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya 
(PxC), la Hermandad Nuestra Sra. Rocío Divina Pastora de Mataró i el Sr. Xavier 
Brullet i Tenas. També  es van presentar al·legacions fora de termini per part de 
l’Associació de la Plataforma Figuera Major i Mataró–Nord i l’Associació de Veïns 
Camí de la Serra. 
 
A continuació, s’incorpora com annex 1 i 2 a aquesta proposta el recull global 
d’al·legacions, consideracions i esmenes al PAM i al Pressupost 2012, presentades 
durant el període d’exposició pública i fora d’aquest, valorades pel Govern Municipal. 
Per a les al·legacions valorades favorablement, consta el Sí  i el Sí Parcial a la 
columna d’acceptació, mentre que per a  les valorades desfavorablement, consta el 
No. 
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Entre l’aprovació inicial de Pressupost 2012 i la proposta d’aprovació definitiva, s’han 
succeït els fets que a continuació s’exposen i que l’equip de Govern ha considerat 
imprescindible considerar-los per a l’elaboració i aprovació final del Pressupost 2012: 
 

� El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit, 
estableix en la disposició addicional catorzena el següent: 

 
“ Se prorroga para el 2012, el apartado Dos del artículo 14 del Real 
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, en la redacción 
dada por la disposición final decimoquinta de la Ley 39/2010, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con 
las actualizaciones de las referencias temporales que, a continuación se 
detallan. 
…” 
 
Aquest article estableix que només podran concertar préstecs a llarg termini 
per al finançament d’inversions, aquelles entitats que liquidin l’exercici 2011 
amb estalvi net positiu, quan el volum del seu capital viu no excedeixi del 75% 
dels ingressos corrents liquidats. D’acord amb els càlculs que consten a 
l’informe d’intervenció que s’incorpora a aquest expedient, el percentatge de 
capital viu a 31/12/2011 (previ al tancament comptable), sense considerar 
noves operacions d’endeutament durant l’exercici 2012, es situa en el 
106,29% dels ingressos corrents de l’exercici 2010 i per tant excedeix del 75% 
assenyalat en el RDL. 
 
Per tot l’anterior, es proposa modificar el pressupost general de l’Ajuntament 
aprovat inicialment a fi  i efecte de donar compliment al que estableix el RDL 
esmentat. 
 
En el pressupost d’ingressos de l’Ajuntament s’elimina la previsió de nou 
endeutament per import d’11 milions€, així com d’altres ingressos que 
finançaven inversions conjuntament amb l’operació de préstec. S’augmenta la 
previsió de l’ingrés procedent de participació en els Tributs de l’Estat de 
l’exercici 2012 per la previsió que el retorn de les liquidacions dels exercicis 
2008 i 2009 es realitzi en 10 anys i no en 5 anys, període que fixa la normativa 
actual.  
 
En el pressupost de despeses de l’Ajuntament es rebaixen les despeses de 
capital per la manca de finançament. En conjunt, el pressupost de 
l’Ajuntament passa de l’import aprovat inicialment de 119.313.124,04 € a 
l’import actual de 106.820.317,78 €. 
Com a conseqüència del que s’exposa en el punt anterior, es modifiquen els 
pressupostos dels Organismes Autònoms rebaixant l’aportació municipal per 
finançar inversions. El pressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural passa 
de 5.447.218,00€ en el pressupost inicial a 5.417.018,00 € en la proposta 
actual. El pressupost de l’Institut Municipal d’Educació passa de 
15.056.619,34 € en el pressupost inicial a 14.969.619,34 €. El pressupost de 
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l’Institut d’Esports passa de 2.743.870,44 € en el pressupost inicial a 
2.769.870,44 € en la proposta actual . Per últim, el pressupost de l’Institut 
Municipal de Promoció Econòmica passa de 3.796.830,85€ en el pressupost 
inicial a 3.781.105,85€. 

 
 

� Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 2 de desembre de 2011 es va aprovar la 
modificació de l’organització de l’Administració Municipal de l’Ajuntament. Tot i 
que aquesta nova organització ja te vigència, queda condicionada la seva 
implantació definitiva, en alguns termes, a l’aprovació de la relació de llocs de 
treball que és porta a aprovació amb el Pressupost General 2012 en el proper 
Ple de data 16 de febrer. Aquest nou organigrama implica la modificació de 
l’estructura orgànica del Pressupost 2012, amb la conseqüent modificació de 
la numeració de la classificació orgànica de totes les partides i conceptes del 
pressupost, mantenint les mateixes classificacions per programes i 
econòmics.  

 
D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la Llei de Bases de Règim Local i d’altra normativa, 
 
E S    P R O P O S A: 
 
1. Modificar el Pressupost inicialment aprovat en la sessió del Ple de data 4 de 

gener de 2012 en els següents termes: 
 

• Per donar compliment al Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre: 
 

Pressupost de l’Ajuntament: 
 

Es modifica el pressupost de despeses segons el següent quadre: 
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Eco Org Func Partida Pss inicial 2012

Proposta 
definitiva pss 

2012 Variació
60500 400300 16214 Inversió nou mobiliari urbà 40.000,00            -                        40.000,00 -         
60500 400300 16214 Inversió nou mobiliari urbà recollida selectiva 3.058,45              -                        3.058,45 -           
60900 400300 15111 Inversió noves urbanitzacions Peramàs 130.000,00          -                        130.000,00 -       
60900 400300 15511 Inversió noves urbanitzacions ciutat 500.000,00          -                        500.000,00 -       
60900 400300 15511 Inversions noves urbanitzacions - Eixample Oest 1.000.000,00       -                        1.000.000,00 -    
60900 400300 15511 PI del centre:passera Can Xammar 4.602,09              -                        4.602,09 -           
60900 400300 16112 Millores xarxa clavegueram 1.400.000,00       -                        1.400.000,00 -    
60900 400300 92471 Inversió- noves urbanitzacions Rocafonda 400.000,00          -                        400.000,00 -       
61300 400103 17111 Inversió reposició jardineria 308.576,94          -                        308.576,94 -       
61300 400104 16512 Inversió millora enllumenat 9.000,00              -                        9.000,00 -           
61500 400101 15515 Inversió reposició mobiliari urbà 3.000,00              -                        3.000,00 -           
62200 400300 23411 Inversió nova equipaments socials 120.000,00          -                        120.000,00 -       
62200 400300 34211 Inversió estadi d'atletisme 11.568,94            -                        11.568,94 -         
62200 400104 92071 Inversió nova edificis serveis generals 40.000,00            -                        40.000,00 -         
62300 320000 92022 Inversió planificació preventiva 19.000,00            -                        19.000,00 -         
62300 410200 13313 Inversió noves tecnologies del trànsit 17.500,00            -                        17.500,00 -         
62310 400104 92071 Inversió nova instal. edificis serveis grals. 32.500,00            -                        32.500,00 -         
62400 310400 92061 Inversió nova vehicles 9.000,00              -                        9.000,00 -           
62400 400100 16211 Amortització inversions FCC - Brossa convencional 1.145.000,00       950.000,00          195.000,00 -       
62400 400100 16311 Amortització maquinària ARCA 17.000,00            -                        17.000,00 -         
62400 400101 15515 Inversió vehicles vies públiques 33.500,00            -                        33.500,00 -         
62400 410200 13224 Vehicles Policia Local 115.701,00          60.000,00            55.701,00 -         
62510 200000 92061 Inversió en equipament 5.000,00              -                        5.000,00 -           
62510 310400 92061 Inversió en equips oficina serveis generals 51.920,00            -                        51.920,00 -         
62600 300600 49122 Implantació infraestructura de telefonia IP 55.000,00            20.000,00            35.000,00 -         
62601 300600 49122 Inversions en maquinari de telecomunicacions 70.000,00            -                        70.000,00 -         
62900 200000 33011 Adquisició fons bibliogràfics TV Mataró 24.123,00            -                        24.123,00 -         
63200 400300 33412 Inversió edificis culturals 70.000,00            -                        70.000,00 -         
63200 400300 41212 Inversió millora en edificis productius 60.000,00            -                        60.000,00 -         
63200 400300 43112 Inversió nova rehabilitació edificis comercials 400.000,00          -                        400.000,00 -       
63200 400104 32121 Inversió reposició centres escolars-Ciutat 225.000,00          -                        225.000,00 -       
63200 400104 92447 Inversió reposició en equipaments cívics 180.000,00          -                        180.000,00 -       
64000 200001 92061 Inversió de caràcter immaterial 1.250,00              -                        1.250,00 -           
64100 300600 92031 Inversió en programari aplicacions corporatives 847.048,17          -                        847.048,17 -       
71001 600000 92211 Transferència a l'IMAC 129.450,00          99.250,00            30.200,00 -         
71002 600000 92211 Transferència a l'IE 37.500,00            63.500,00            26.000,00          
71003 500000 92211 Transferència a l'IMPEM 15.725,00            -                        15.725,00 -         
71004 600000 92211 Transferència a l'IME 134.000,00          47.000,00            87.000,00 -         
74000 400300 92221 Transferències empreses municipals 55.131,00            -                        55.131,00 -         
74900 500000 49122 Aportació al Parc Tecnocampus 984.945,60          -                        984.945,60 -       
76700 300000 43211 Aportació al Consorci del Port 37.044,61            -                        37.044,61 -         
78900 400203 15201 Subvencions a la rehabilitació d'habitatges 4.700,00              -                        4.700,00 -           
85090 400300 92221 Aportació a empreses municipals 4.985.711,46       -                        4.985.711,46 -    

13.732.556,26     1.239.750,00       12.492.806,26 -   
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Es modifica el pressupost d’ingressos segons el següent quadre: 
 

Eco Func Org Partida
 Pressupost inicial 

2012 
Proposta definitiva 
Pressupost 2012

Variació Pres 
Inic- Pres def.

10000 I0011 310900 Cessió rendiment IRPF, (PIE) 1.823.197,03         1.851.166,23          27.969,20          
21000 I0011 310900 Cessió rendiment IVA (PIE) 1.429.985,63         1.530.538,73          100.553,10        
22000 I0011 310900 Cessió rendiment impost sobre alcohol (PIE) 30.749,30              31.547,95               798,65               
22001 I0011 310900 Cessió rendiment impost sobre cervesa (PIE) 9.907,58                9.939,37                 31,79                 
22003 I0011 310900 Cessió rendiment impost sobre el tabac (PIE) 259.128,82            259.648,13             519,31               
22004 I0011 310900 Cessió rendiment impost sobre hidrocarburs (PIE) 336.357,24            337.985,16             1.627,92            
22005 I0011 310900 Cessió rendiment impost s/ prod. intermedis (PIE) 683,49                   698,20                    14,71                 
35000 16112 400300 Contribucions Especials (Clavegueram Sureres) 1.260.000,00         -                           1.260.000,00 -    
42010 I0011 310900 Fons Complementari de Finançament (PIE) 19.791.548,17       20.665.215,43        873.667,26        
75080 92471 400300 Tranf.Generalitat Llei de Barris (Rocafonda) 200.000,00            -                           200.000,00 -       
75081 92471 400300 Tranf.Generalitat LLei Barris (Rocafonda) 299.279,00            -                           299.279,00 -       
76100 49122 500000 Subv.Diputació (Feder Data Center) 246.236,40            -                           246.236,40 -       
79100 49122 500000 Subv.FEDER Data Center 492.472,80            -                           492.472,80 -       
91300 I0011 310200 Préstec d'ens fora del sector públic 11.000.000,00       -                           11.000.000,00 -  

37.179.545,46       24.686.739,20        12.492.806,26 -   
 

 

 

Pressupost de l’Institut d’Esports: 
 

Es modifica el pressupost de despeses segons el següent quadre: 
 

Partida Pss inicial 2012
 Proposta def 

2012 Variació
IE100.34212.62300-Inversió Instal.lacions Esportives 9.000,00 0,00 -9.000,00
IE100.34222.63300-Inversió reposició Maquinaria i Instal.lacions 8.000,00 43.000,00 35.000,00

17.000,00           43.000,00    26.000,00                   
 
 

Es modifica el pressupost d’ingressos segons el següent quadre: 
 

Partida Pss inicial 2012  Proposta def 2012 Variació
IE100.92211.70000-De l'Ajuntament de Mataró 37.500,00                63.500,00               26.000,00   

37.500,00                63.500,00               26.000,00    
 
Pressupost de l’Institut Municipal d’Acció Cultural: 
 

Es modifica el pressupost de despeses segons el següent quadre: 
 

Partida Pss inicial 2012  Proposta def 2012 Variació
IMAC0.33011.62300-Inv. Maquinaria i instal·lacions 10.000,00                -                            10.000,00 -             
IMAC0.33011.62500-Mobiliari 18.500,00                -                            18.500,00 -             
IMAC0.33011.62600-Equips informàtics 4.700,00                  3.000,00                  1.700,00 -               

33.200,00                3.000,00                  30.200,00 -              
 
 

Es modifica el pressupost d’ingressos segons el següent quadre: 
 

Partida Pss inicial 2012  Proposta def 2012 Variació
IMAC0.92211.70000-Transferència Ajuntament inversions 129.450,00                99.250,00                  30.200,00 -  

129.450,00                99.250,00                  30.200,00 -   
 
 



 11

 
Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica: 
 

Es modifica el pressupost de despeses segons el següent quadre: 
Partida Pss inicial 2012  Proposta def 2012 Variació

IMPEM.92072.62300-Inversió maquinària 6.100,00                    -                              6.100,00 -       
IMPEM.92072.62500-Mobiliari 6.000,00                    -                              6.000,00 -       
IMPEM.92072.62600-Equips per a processos d'informació 3.625,00                    -                              3.625,00 -       

15.725,00                  -                              15.725,00 -      
 

Es modifica el pressupost d’ingressos segons el següent quadre 
 

Partida Pss inicial 2012  Proposta def 2012 Variació
IMPEM.92211.70000-De l'Ajuntament de Mataró 15.725,00                   -                               15.725,00 -  

15.725,00                   -                               15.725,00 -   
 
 
Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació: 
 

Es modifica el pressupost de despeses segons el següent quadre: 
 

Partida Pss inicial 2012  Proposta def 2012 Variació
01000.32000.62500-Mobiliari administració general IME 1.500,00                    -                             1.500,00 -             
01000.32000.63600-Equips informàtics administració general IME 2.500,00                    -                             2.500,00 -             
02000.32121.62500-Mobiliari i estris CEIPS 3.000,00                    -                             3.000,00 -             
02110.32116.62200-Inversió nova edificis escoles bressol 6.000,00                    5.000,00                    1.000,00 -             
02110.32116.62500-Mobiliari i estris escoles bressol 5.000,00                    -                             5.000,00 -             
02110.32116.63330-Inversió maquinària escoles bressol 4.000,00                    -                             4.000,00 -             
02250.32210.62330-Maquinària IES Miquel Biada 30.000,00                  22.000,00                  8.000,00 -             
02250.32210.62600-Equips informàtics IES Miquel Biada 15.000,00                  -                             15.000,00 -           
02250.32210.63200-Inversió edifici Institut Miquel Biada 35.000,00                  -                             35.000,00 -           
02300.32211.62330-Maquinària PQPI 1.500,00                    -                             1.500,00 -             
02300.32211.62500-Mobiliari i estris PQPI 1.500,00                    -                             1.500,00 -             
02300.32410.62500-Mobiliari i estris escola d'adults 3.000,00                    -                             3.000,00 -             
02300.32413.62500-Mobiliari i estris Tres Roques 3.000,00                    -                             3.000,00 -             
02400.32412.62500-Mobiliari i estris escola de música 3.000,00                    -                             3.000,00 -             

114.000,00                27.000,00                  87.000,00 -            
 
 

Es modifica el pressupost d’ingressos segons el següent quadre 
 

Partida Pss inicial 2012  Proposta def 2012 Variació
01000.92211.70000-De l'Ajuntament de Mataró 134.000,00                    47.000,00                      87.000,00 -  

134.000,00                    47.000,00                      87.000,00 -   
 
 
2. Adequar el Pressupost 2012 al nou organigrama aprovat per Decret d’Alcaldia de 

data 2 de desembre de 2011 amb la nova estructura orgànica. 
 
 
3. L’aprovació definitiva del Pressupost general de l’Ajuntament de Mataró, els seus 

Organismes Autònoms, Societats Municipals i Ens Públics Empresarials, per a 
l’any 2012, amb el següent detall: 
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1.1 Ajuntament: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 28.830.915,12 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 28.337.207,02 
Capítol III Despeses financeres 3.827.847,33 
Capítol IV Transferències corrents 31.586.192,94 
Capítol VI Inversions reals 2.576.511,94 
Capítol VII Transferències de capital 225.750,00 
Capítol VIII Actius financers 150.000,00 
Capítol IX Passius financers 11.285.893,43 
 Total despeses 106.820.317,78 
   
   

Ingressos   
Capítol I Impostos directes 43.591.376,14 
Capítol II Impostos indirectes 5.726.062,11 
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 19.927.827,26 
Capítol IV Transferències corrents 34.093.363,40 
Capítol V Ingressos patrimonials 2.484.608,87 
Capítol VII Transferències de capital 847.080,00 
Capítol VIII Actius financers 150.000,00 
 Total ingressos 106.820.317,78 
 

1.2  Organismes Autònoms: 
 
Pressupost de l’ Institut d’Esports: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 1.577.731,86 
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 779.246,40 
Capítol III Despeses financeres 3.500,00 
Capítol IV Transferències corrents 330.866,88 
Capítol VI Inversions 63..500,00 
Capítol VIII Actius financers 15.025,30 
 Total despeses 2.769.870,44 
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 629.205,44 
Capítol IV Transferències corrents 2.035.232,23 
Capítol V Ingressos patrimonials 26.907,47 
Capítol VII Transferències capital 63.500,00 
Capítol VIII Actius financers 15.025,30 
 Total ingressos 2.769.870,44 
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Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 12.281.598,34 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 2.208.366,00 
Capítol III Despeses financeres 6.250,00 
Capítol IV Transferències corrents 384.405,00 
Capítol VI Inversions 47.000,00 
Capítol VIII Actius financers 42.000,00 
 Total despeses 14.969.619,34 
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 2.250.641,60 
Capítol IV Transferències corrents 12.625.577,74 
Capítol V Ingressos patrimonials 4.400,00 
Capítol VII Transferències capital 47.000,00 
Capítol VIII Actius financers 42.000,00 
 Total ingressos 14.969.619,34 
   
   
 
 
Pressupost de l’ Institut Municipal d’Acció Cultural: 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 2.382.950,00 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 2.608.915,00 
Capítol III Despeses financeres 5.500,00 
Capítol IV Transferències corrents 312.403,00 
Capítol VI Inversions 99.250,00 
Capítol VIII  Actius financers 8.000,00 
 Total despeses 5.417.018,00 
   
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 345.326,91 
Capítol IV Transferències corrents 4.964.441,09 
Capítol VII Transferències capital 99.250,00 
Capítol VIII Actius financers 8.000,00 
 Total ingressos 5.417.018,00 
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Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica 
 

Despeses   
Capítol I Despeses de personal 2.619.518,20 
Capítol II  Despeses de béns corrents i serveis 1.031.175,49 
Capítol III Despeses financeres 1.150,00 
Capítol IV Transferències corrents 125.262,16 
Capítol VIII Actius financers 4.000,00 
 Total despeses 3.781.105,85 
   
   
   

Ingressos   
Capítol III Taxes, preus públics i altres ingressos 194.700,00 
Capítol IV Transferències corrents 3.581.405,85 
Capítol V Ingressos patrimonials 1.000,00 
Capítol VIII Actius financers 4.000,00 
 Total ingressos 3.781.105,85 
   
 
 
 

1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats 
mercantils: 

 
 

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 

Despeses: 50.648.395,00 Ingressos: 46.943.514,00 
 
 

Aigües de Mataró, SA 
 

Despeses: 16.259.778,00 Ingressos: 17.616.952,00 
 
 

Gestió Integral del Trànsit, SL 
 

Despeses: 3.438.135,00 Ingressos: 2.726.141,00 
 
 

Prohabitatge Mataró, SA 
 

Despeses: 424.584,00 Ingressos: 340.393,00 
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1.4 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats 
públiques empresarials: 

 
 

Mataró Audiovisual 
 

Despeses: 492.206,41 Ingressos: 492.206,41 
 

 
Parc Tecnocampus Mataró  

 
Despeses: 4.169.312,40 Ingressos: 2.829.626,54 

 
 
4. Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades 

favorablement per l’equip de govern d’acord amb el que s’expressa a la part 
expositiva d’aquesta proposta (annex 1 i 2) i desestimar les que han estat 
valorades desfavorablement pel govern municipal en aquest annex 1i 2. 

 
5. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2012, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l’integren, 
d’acord amb el que estableix l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

 
6. Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la 

Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 

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

d’Unitat Popular, considera que en aquesta sala ningú no està plenament satisfet 

d’aquest pressupost. Ens trobem lligats de mans i peus i diferents grups municipals 

ens veiem forçats a aprovar una cosa que ve condicionada per altres institucions.  

La frase dels últims temps és: “no n’hi ha ni cinc de calaix”. Amb això es justifiquen tot 

un seguit de retallades. Avui mateix el Sr. Alcalde reclamava responsabilitat a la 

ciutadania per fer front a la ruïna econòmica davant unes peticions que uns grups 

sindicals han fet a aquest Ajuntament.  

Hem d’entendre que no ens en sortirem si posem l’èmfasi exclusivament en el tema 

econòmic. Hem de tenir la capacitat de valorar àmpliament i entendre que l’actual 

situació de crisi és de crisi econòmica, de crisi política i de crisi ideològica i cultural. 



 16

La crisi econòmica és evident, a la vista dels números. El nombre d’aturats a Mataró 

arriba al 21%. Un 40% del nostre jovent està en situació d’atur, la qual cosa és 

encara més greu. Tenim l’economia productiva desmantellada. No hi ha expectativa 

de reactivació perquè pugui generar més llocs de treball. La situació financera és molt 

complicada per a aquelles empreses que volen invertir i per a les famílies que estan 

lligades a hipoteques que no poden pagar, etc.  

La crisi política que estem vivint és de màxima magnitud. Des dels municipis i els 

ajuntaments catalans tenim un seguit d’imposicions que ens condicionen els 

pressupostos. Tenim imposicions de retallades i límits en el dèficit públic, imposicions 

per Reial Decret que fan referència a l’oferta pública d’ocupació. S’ha d’explicar a la 

gent que tenim prohibida cap mena de contractació de nou personal ni reposició de 

places o de baixes; la qual cosa també condiciona el nostre pressupost. El Reial 

Decret 20/2011 condiciona aquest pressupost perquè ja va ocasionar una retallada 

en el pressupost inicial que vam aprovar. En aquest Reial Decret se’ns prohibeixen 

explícitament inversions en el capítol 6, perquè no podem augmentar les nostres 

despeses financeres. Són modificacions tan importants que arriben a 11 milions 

d’euros. Una part d’ells eren els 5 milions que anaven per tapar un forat d’aquest 

desastre que es diu PUMSA, que ha generat uns deutes que som incapaços de 

retornar. Hi ha també un seguit d’inversions que estaven previstes que tampoc es 

podran fer, com són la rehabilitació de la plaça Gran, la xarxa de clavegueram, la 

reposició en els edificis escolars, la inversió en la plaça Joan XXIII a Rocafonda i un 

llarg etcètera fins arribar als 11 milions. 

Una altra imposició és l’espoli fiscal: aquest 40% dels impostos que paguem se’n van 

a l’Estat i no retornen. Això fa que inversions necessàries i urgents, a nivell social i a 

nivell d’infrastructures, que necessitem a casa nostra, no les podem portar a terme. 

Som la comunitat autònoma que més paga en IRPF i, en canvi, tenim uns serveis 

deficitaris. Paguem un IRPF equiparable a països com Suècia i els serveis que tenen 

en aquell país no tenen res a veure amb els que tenim aquí. Tot just fa una setmana 

tenim un exemple amb l’accident ferroviari que hi ha hagut a la nostra ciutat. Ara ens 

veiem abocats a suplicar a la Ministra de Foment espanyol, la Sra. Ana Pastor, que 

realitzi aquelles inversions que ja estaven contemplades i promeses, però que fins 

ara no s’han realitzat mai. A diferència del que passa aquí, a l’Estat espanyol sí que 

hi ha inversions en infrastructura ferroviària. Allà hi ha milers de quilòmetres en 

instal·lacions de sistemes de seguretat que aquí no tenim.  



 17

A nivell polític, una mica més de dignitat de tots plegats ens aniria força bé. D’aquesta 

ruïna política, segurament en som tots una mica responsables, però la ciutadania és 

qui l’acaba pagant.  

Tenim també una crisi cultural i ideològica. És una crisi molt difosa pels mitjans de 

comunicació en sobrevalorar l’individualisme i en deixar de banda la manera d’actuar 

més col·lectiva i solidària. Hem de recuperar la teoria revolucionària per organitzar i 

coordinar, des de la base, des del carrer, el somni d’una nova societat.  

Reiterem la nostra negativa a aprovar aquests pressupostos condicionats per 

aquestes crisis econòmica, política i cultural. Hem presentat al·legacions. Ho vam fer 

a les ordenances fiscals i ara ho hem fet als pressupostos. Les al·legacions són per a 

racionalitzar i millorar serveis i equipaments públics, per a prioritzar les polítiques de 

justícia social, de sostenibilitat del medi ambient i per a l’alliberament nacional.  

Abans, amb el tripartit, presentaves una al·legació i et deien que no perquè això ja ho 

estaven fent. Ara presentes una al·legació i et diuen que sí perquè ja ho estan fent. 

Són petits canvis que observem però nosaltres ens quedem una mica allà mateix.  

Passo a comentar algunes de les al·legacions que hem presentat: 

Respecte al tema de la recollida selectiva, nosaltres hem apostat sempre pel porta a 

porta. Ara se’ns diu que no perquè això suposaria un augment del pressupost, la qual 

cosa és falsa. El tripartit ens deia el mateix, i nosaltres continuem insistint que hi ha 

més de 100 municipis catalans que aposten pel porta a porta i que, no només no han 

augmentat el pressupost, sinó que fins i tot en alguns casos s’ha recollit. Hi ha 

beneficis mediambientals evidents: s’augmenta el reciclatge, hi ha menys generació 

de residus, etc. Amb aquest sistema també augmentaríem la contractació de 

personal. Crec que és una al·legació interessant. Amb l’actual model, s’inverteix molt 

en maquinària i en camions. Hi ha unes empreses que obtenen rendiments, genera 

pocs llocs de treball i ens surt igual de car. És veritat que el porta a porta té un cost 

de recollida més elevat, però el cost del tractament dels residus és inferior. En tenir 

una recollida selectiva més elevada també es poden augmentar els ingressos. 

Un altre tema en què continuarem insistint és el dels pisos buits. Creiem que 

l’Ajuntament hi hauria de treballar més, insistir a aquelles institucions que tenen les 

competències per tal de poder legislar aquests pisos buits i fer pressió perquè aquells 

que en tenen, o paguin més, o els posin a lloguer. 
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També hem presentat una al·legació parlant de la insubmissió fiscal i ens responen 

que hauríem de concretar més; ho farem. Farem una moció i presentarem propostes. 

Però ja n’hi avanço una: que l’Ajuntament de Mataró, en lloc d’ingressar l’IRPF a 

l’Agència Tributària espanyola ho fem a l’Agència Tributària catalana. Seria una bona 

manera de començar aquesta insubmissió fiscal a aquest escandalós espoli fiscal 

que patim any rere any.  

Pel que fa al tema dels serveis i de la seva privatització, estem en un moment de 

pocs ingressos, per tant, hem de saber molt gestionar i racionalitzar aquests serveis. 

Una de les maneres de fer-ho creiem que és mancomunar-los, entendre’ns amb 

altres ajuntaments propers per poder repartir despeses a l’hora de gestionar alguns 

serveis.  

També hem insistit en el tema d’agilitzar i garantir la construcció de l’Escola Marta 

Mata i de l’Escola Joan Coromines. En el cas del Marta Mata sembla ser que la cosa 

està en bon camí. El Joan Coromines encara està molt verd, però continuarem 

insistint perquè és igual de necessari que el Marta Mata. 

Respecte al tema cultural, a cada ciutat li toquen tres biblioteques i nosaltres només 

en tenim una (la segona està en fase de construcció). Nosaltres hem fet una aposta 

per racionalitzar els recursos de ciutat i ja no parlo només de recursos de 

l’Ajuntament. Hem vist que Caixa Laietana disposa d’una biblioteca privada. Nosaltres 

proposem a l’Ajuntament de Mataró, fins que no complim la llei i fins que no tinguem 

aquestes tres biblioteques públiques, que es creï i s’estableixi un conveni de 

col·laboració amb Caixa Laietana per a obrir al conjunt de tota la ciutadania aquest 

recurs cultural que ens beneficiaria a tots plegats. Ens han respost que això està en 

estudi. El mateix pensem de la biblioteca del Tecnocampus: la tenim, l’hem pagada i 

se’n beneficien pocs ciutadans de Mataró. 

Respecte als carrils bici, sempre els estem reclamant i vostès sempre ens diuen que 

se’n fan, però la veritat és que la nostra ciutat no està preparada per al transport en 

bicicleta. Necessitem un nou model de ciutat perquè els carrils bici siguin una realitat. 

Pel que fa al tema de les Cinc Sènies, encara tenim el pla especial de les Cinc Sènies 

en un calaix i sense aprovar. Hem fet una al·legació perquè enguany s’aprovi i 

lamentem que se’ns digui que encara s’està estudiant. Els pagesos ho tenen clar i hi 

ha una part molt important de la ciutadania que creu que les Cinc Sènies és un valor 

a defensar, a protegir i a desenvolupar. Tenim una eina que és el pla especial i el que 

demanem és que s’acabi aprovant.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que aquest és un 

pressupost que ve llastrat per la falta d’inversions potents. És un pressupost de 

supervivència que, no obstant això, ens permetrà afrontar tots els nostres 

compromisos envers tercers, a banda de permetre mantenir els serveis municipals, 

malgrat les múltiples retallades. També permet mantenir llocs de treball, cercant 

solucions flexibles que permeten, per exemple, que a PUMSA no s’hagi apostat per 

un ERO pur i sí per fórmules que permetran reubicar part del personal a la nova 

Biblioteca Antoni Comas. La inversió de la Biblioteca Antoni Comas no decau del 

pressupost i, per tant, es podrà posar en funcionament ben aviat, de la qual cosa ens 

alegrem perquè suposa, per una banda, dotar d’un nou equipament cultural a la 

ciutat, en un barri que necessitava urgentment aquest tipus d’instal·lació —que va ser 

una aposta de l’anterior govern— i, per l’altra, pel que significa de cara a la reubicació 

del personal excedent de PUMSA. Davant d’altres opcions polítiques que apostaven 

clarament per fer fora tots els empleats de PUMSA, Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa va apostar fort per trobar solucions no traumàtiques. Ens 

consta que en aquests moments les negociacions s’estan duent a terme.  

Volem recordar que el Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents 

en matèria pressupostaria tributària i financera per a la correcció del dèficit, estableix, 

en un dels seus articles, que només podran concertar préstecs a llarg termini per al 

finançament d’inversions aquelles entitats que liquidin l’exercici 2011 amb un estalvi 

net positiu, la qual cosa, en aquests moments, cap ajuntament pot complir.  

I no només aquest decret ens fa la guitza. Les retallades arriben, tant des de la 

Generalitat de Catalunya, com des del govern de l’Estat espanyol, i afecten, per 

exemple, la Llei de Barris, juntament amb les fortes retallades en subvencions, així 

com la posada en pràctica d’una política que castiga enormement drets laborals i 

socials, que castiga fortament la capacitat d’inversió de les empreses i que no 

dinamitza l’economia per la via de la inversió pública, sinó que agafa la via de les 

retallades de sous, de prestacions, de subvencions; es dedica a minvar la capacitat 

de recuperació de la ciutadania abocant la nostra economia a una forta recessió. 

Unida també a una reforma laboral salvatge en contra dels treballadors que farà, sens 

dubte, incrementar l’atur al nostre país, sense oblidar la tan reclamada i necessitada 

reforma de la Llei de Finançament dels Ens locals. Tot això fa que aquest pressupost 

trist sigui segurament l’únic possible.  
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De segur que amb altres polítiques socialment més justes, amb una política fiscal 

més agressiva que faci pagar més a qui més té, amb una forta inversió pública que 

dinamitzés la nostra economia, amb una política que apostés par la via d’incrementar 

els ingressos, en lloc de retallar drets i prestacions, amb aquest tipus de polítiques 

que des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa defensem, 

segurament el nostre pressupost podria complir amb les inversions que tenia 

previstes. 

Però no només ve llastrat aquest pressupost per tot el que he dit fins ara, sinó que, a 

més a més, la Generalitat de Catalunya ens deu molts diners que no paga o que 

paga parcialment, tard i malament. Com aquests 6,5 milions d’euros recuperats dels 

13,5 milions que ens deuen. Paguen tard i malament, perquè sembla ser que el que 

cobrarem serà via confirming. Confirming és un tipus de servei bancari que consisteix 

a avançar diners sobre factures emeses per a cobrar-les abans de venciment, amb 

un alt cost en comissions i interessos. Cost del que esperem informació, bé a la 

comissió informativa, o bé en junta de portaveus. Ens n’alegrem d’haver recuperat 

part dels diners que ens deuen, però no donarem les gràcies per recuperar allò que 

és nostre i molt menys beneirem el fet d’haver de pagar per recuperar els nostres 

diners. Esperem que, com a mínim, la Generalitat de Catalunya es faci càrrec de les 

despeses del confirming i que no triguin gaire més a retornar-nos el que ens deuen. 

Esperem no haver-los de recordar el que el Molt Honorable President de la 

Generalitat va dir al President de l’Estat espanyol, el Sr. Mariano Rajoy, a propòsit de 

l’altre gran deute del govern espanyol amb Catalunya. El Sr. Mas deia que les bases 

de la confiança es treballen sobre la seriositat i el pagament dels deutes pendents. Es 

poden trobar moltes excuses per a no pagar, però serien de mal pagador.  

Nosaltres ens hi abstindrem, igual que ho vam fer al ple del 4 de gener, on es va 

aprovar inicialment el pressupost 2012. El vot no varia perquè des de l’inici d’aquesta 

legislatura hem apostat per fer una oposició constructiva, no obstruccionista, i 

propositiva. Les més de 150 propostes que aquest grup ha fet al PAM són una bona 

mostra d’aquests esperit de construcció de ciutat des de l’oposició.  

D’altra banda, posem de manifest el nostre disgust per la forma amb què som tractats 

els partits de l’oposició, tal com va quedar palès a la nostra protesta del passat ple del 

dia 9 de febrer, que es concreten en falta de rigor, poca transparència i cert desdeny 

pel paper que desenvolupa l’oposició.  
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En aquest redefinir el pressupost, hem vist com tornava a baixar el pressupost de 

l’IME i de l’IMPEM, i aquesta no és una bona notícia. 

Pel que fa a les darreres al·legacions que aquest grup va presentar el passat 26 de 

gener, en què demanàvem una partida pressupostària per a la contractació de 6 

educadors de carrer que havien d’operar bàsicament en els barris més deprimits 

econòmicament de la nostra ciutat (Rocafonda-Escorxador-El Palau i Cerdanyola) i la 

sol·licitud d’una partida específica destinada a implementar polítiques ocupacionals 

en joves aturats, fent èmfasi en aquests barris fortament castigats, amb una taxa 

d’atur del voltant del 42% i del 80% entre els joves, donada la forta densitat d’aquests 

barris i els problemes de convivència que es detecten, caldria més que mai destinar 

aquestes dues partides pressupostàries a pal·liar els forts desajustos d’aquests dos 

indrets de la nostra ciutat.  

 

 

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

Catalunya, manifesta que el seu vot serà el mateix que el del ple de l’aprovació 

inicial. Ens sentim bastant decebuts tant amb l’aprovació inicial dels pressupostos, 

com amb l’actitud i la lentitud que s’ha demostrat a l’hora de reaccionar en conèixer el 

Reial Decret Llei que limita el nostre rati d’endeutament. Nosaltres vam ser informats 

d’aquest Reial Decret i de les seves conseqüències el 13 de gener. Jo desconec amb 

quina anterioritat disposaven vostès d’aquesta informació. Esperàvem de vostès un 

nou plantejament pressupostari d’urgència dins del període obert i públic per a 

presentar al·legacions, en què nosaltres poguéssim aportar les nostres al·legacions 

sobre la base d’una nova proposta pressupostària. Vostès no van comunicar ni als 

grups municipals, ni públicament, la proposta de modificació pressupostària dins del 

termini obert per a presentar al·legacions. Vam rebre aquesta nova proposta de 

modificació el dia 9 de febrer i la comissió informativa va tenir lloc aquest mateix 

dilluns dia 13. Això és tot un mes després del comunicat del Reial Decret i fora del 

termini per a presentar al·legacions, fet que és intolerable.  

Considero primordial establir un ordre de prioritats vitals per a la nostra ciutadania i el 

futur de Mataró. Aquestes prioritats han de centrar-se en la protecció social, la 

creació d’ocupació i en eliminar totes les nostres càrregues financeres. Vostè, Sr. 

Alcalde, s’ha lamentat en diverses ocasions dels diners que estem regalant als bancs 
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amb els costos financers i que podrien anar destinats a cobrir moltes necessitats de 

la nostra ciutat. En això estem totalment d’acord amb vostè, però la veritat és que no 

veiem, per la seva banda, la voluntat de solucionar aquest pes financer. A més a 

més, encara haurem de donar les gràcies a aquest Reial Decret Llei, perquè sinó ens 

estaríem endeutant per 11 milions d’euros més, amb el consegüent cost financer que 

això suposa. Tampoc entenc per què no s’han destinat a reduir l’endeutament els 

més de 5 milions d’euros que s’ingressaran de més procedents de la pujada de l’IBI. 

Trobo una falta de coherència que vostès es lamentin de la situació financera que 

s’han trobat i que pretenguin seguir en la mateixa línia. Han de tenir el coratge 

suficient per prendre mesures dràstiques duent a terme un pla de sanejament 

financer que ens alliberi. Aquesta despesa en interessos suposa una bona part dels 

impostos que paga la nostra ciutadania.  

Em sembla molt trist que es continuïn destinant partides per a la nova ciutadania i 

que es malgastin diners públics en programes d’integració ineficaços, com s’ha 

demostrat fins ara, i és també lamentable que en una situació de crisi i endeutament 

es destinin tants diners a l’Institut Municipal d’Acció Cultural en partides com ara 

propaganda, publicacions i subvencions, mentre que es retallen partides d’inversió en 

reposició per a centres escolars o la falta d’inversió en vehicles policials, la qual cosa 

suposa un risc laboral per a la policia i la prevenció d’accidents. Hi han altres partides 

que es podrien optimitzar reduint-ne el cost però, pel poc temps que portem a 

l’Ajuntament de Mataró, en desconeixem el detall. A més, per la forma de descripció 

generalitzada, tal com s’expressa en els desglossaments pressupostaris, es fa 

necessari el coneixement de primera mà, per part dels responsables de cada secció o 

funció municipal. Espero que, durant el transcurs d’aquest exercici, els responsables 

de cada secció o funció actuïn amb la màxima consciència d’austeritat i no facin ús 

de tots els recursos assignats si no són estrictament necessaris ja que, entre tots, 

s’han de procurar eliminar els costos financers que pateix el nostre Ajuntament. 

Resumint, veig aquests pressupostos com un any perdut en què, de veritat, haurien 

de ser els nostres principals objectius l’ocupació i una rebaixa contundent de la nostra 

càrrega financera. Veiem un any sense projecció en política local per resoldre el 

problema de l’atur. Veig també una falta d’austeritat en sectors que avui dia són un 

luxe. Trobo molt trist que vostès i molts grups de l’oposició, per no dir tots, excepte 

PxC, a hores d’ara encara no s’adonin de què vol i què demana el nostre poble, que 

és que en temes de feina, ajustos i habitatge siguin primer els de casa.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, defensa el decret del govern central del qual s’està parlant. No es pot 

entendre que una família que tingui dificultats per pagar la seva hipoteca, agafi més 

crèdit i, per tant, s’endeuti encara més per a canviar els mobles. Aquest decret, per 

tant, ha vingut a posar una mica de rigor i una mica d’ordre. D’altra banda, hauríem 

de fomentar la millora de l’ocupabilitat.  

Pel que fa a les esmenes que nosaltres vam presentar, vam pensar que no podíem 

fer esmenes que fessin augmentar encara més la despesa. Per tant, és normal que 

moltes d’elles hagin estat acceptades. Amb aquestes esmenes hem intentat atendre 

necessitats que entenem que té la ciutat, com la millora de la seguretat, de la 

convivència entre autòctons i nouvinguts, posar en perfecte estat de revista els 

carrers comercials del centre per a l’arribada de El Corte Inglés, promocionar 

l’activitat econòmica i productiva amb una esmena per a redefinir el model firal de la 

ciutat, o una altra adreçada a estudiar diferents enclavaments per a un recinte 

multifuncional per a esdeveniments de gran format i que també fos utilitzable com a 

recinte firal cobert... Vam demanar també una calendarització clara de les actuacions 

necessàries que es recollien al POEC i que ara es recolliran al Pla d’Impuls 

Comercial. Ens sembla interessant posar ordre, posar data a allò que ens sembla que 

s’ha de fer i també dir amb quin pressupost comptem. En aquest moment ja sabem 

que comptem amb zero perquè hi ha una partida d’un milió d’euros que no farem 

servir. Espero que traurem diners d’algun lloc perquè això es pugui fer.  

Finalment, hem fet també esmenes adreçades a enfortir el lideratge que ha d’exercir 

Mataró com a capital de la nostra comarca. Els agraïm que hagin tingut en compte 

bona part de les nostres esmenes. 

Una que ens sembla molt important ha estat l’eliminació del Butlletí Municipal en 

format de paper i acceptar convertir-lo en un newsletter, o bé tot el que fa referència a 

posar data als arranjaments que s’han de fer al centre de la ciutat.  

En quant a l’acceptació que fan de l’esmenes, hem de posar-la en dubte. Perquè em 

diuen que sí, però fan el que volen. A la segona esmena els diem: “Mirin de cobrir la 

plaça de cap d’administració amb promoció interna” i ens diuen: “Sí, ho farem”, però 

triant algú de la casa, o de fora? Al final faran el que creguin que han de fer, però al 

menys tinguin el valor de dir que no ho faran o que faran una altra cosa. D’aquesta 
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manera un pot semblar molt dialogant en les formes, però en el fons nosaltres 

entenem que no ho és.  

La nostra esmena número 33 és pràcticament calcada a la seva al·legació número 2 

al PAM de l’any passat, quan CiU era a l’oposició. La seva al·legació número 2 de 

l’any passat deia: “Incloure una nova acció per a negociar amb els Serveis Territorials 

la possibilitat de reducció de places en la reserva per a alumnes amb necessitats 

educatives especials”. Ara, la nostra esmena número 33 demana: “Negociar amb els 

Serveis Territorials la reducció de les places reservades a necessitats educatives 

especials per tal de poder garantir la llibertat d’elecció d’escola a les famílies”. I ens 

diuen que no. No ho acabem d’entendre.  

El Decret d’Estabilitat Pressupostària diu ben clarament que l’única excepció que es 

fa, quant a contractació de nous funcionaris, és la que fa referència als cossos de 

seguretat de l’Estat. Nosaltres hem presentat una esmena perquè es cobreixin les 

places vacants que hi hagi per jubilació o per baixes, i vostès ens diuen que no 

perquè el Reial Decret diu que no pot ser. A la reunió a què feia referència la Sra. 

Lora vostès ens van dir que aquesta era una de les excepcions. A més, hem fet les 

consultes oportunes i se’ns ha dit que sí. Tampoc no acabem d’entendre alguns 

moviments que hi ha hagut quant a la moció, que després vam convertir en esmena, 

de fer un nou pressupost. No els demanàvem que trenquessin el nou pressupost, 

però és evident que el full que vostès ens han fet arribar inclou més de 100 accions i 

que, per tant, afecta substancialment el pressupost que es va aprovar el dia 4, amb el 

qual es va fer una audiència pública; tota aquesta feina queda en un no res. Hi ha 

més de 100 accions que queden en l’aire. Per tant, nosaltres no els impugnàvem el 

pressupost que es va aprovar el dia 4, sinó que els dèiem que d’alguna manera 

s’havia de refer. Si vostès haguessin volgut parlar amb nosaltres, segurament ens 

haguéssim pogut posar d’acord, tret d’algunes coses que no ens acaben d’agradar i 

que haguéssim pogut discutir. Per exemple, no ens agrada gens que es digui que és 

un pressupost fet per les persones humils i que traguem una partida de només 5.000 

euros d’ajut a la col·locació d’ascensor als barris més humils.  

Vam votar-hi negativament. N’estàvem molt convençuts perquè pensàvem que el 

pressupost que ens van presentar no anava en la bona direcció. I hem treballat 

seriosament per a millorar el pressupost que es va fer, tot i que ens queda un regust 

amarg de no haver pogut participar en això. 
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No calia demanar al Secretari un informe sobre els canvis al pressupost inicial, 

perquè nosaltres no preteníem impugnar-lo. El que preteníem era reiniciar un procés, 

ja que via Decret d’Estabilitat i via no pagament dels recursos que estaven consignats 

per la Llei de Barris de Rocafonda aquests no arribarien a la nostra ciutat. Ens referim 

a 12,5 milions d’euros, que és una quantitat substancial que afecta el pressupost. 

Crec també que no hem de demanar res a ningú, hem d’exigir al govern de l’Estat, o 

al govern de la Generalitat, o a qui tingui la responsabilitat del que va passar a 

l’Estació de Mataró que acompleixi amb els seus compromisos. Comptin amb 

nosaltres per anar a exigir a qui en sigui el responsable.  

Per nosaltres no és un pressupost de contenció com toca, mantenen inversions que 

són importants però que, en aquest moment, no són prioritàries. El pressupost que 

vam aprovar el dia 4 té poc a veure amb el pressupost que aprovarem avui aquí, 

encara que en una part molt important sí que ho és. 

Vam presentar una esmena adreçada al que vam al·legar, en el seu moment, a les 

ordenances fiscals, i és que ens agradaria que aquesta ciutat deixés de ser notícia 

per tenir alguns serveis en el topall més alt de tot l’Estat. Poc després de l’aprovació 

de les ordenances fiscals ens vam assabentar que ocupàvem un lloc molt important 

en el rànquing del preu de la Zona Blava, molt per sobre de la majoria de capitals de 

província.  

Per tot plegat no podrem donar suport al pressupost, perquè el que tenim aquí no és 

millor que el que se’ns va presentar a l’aprovació inicial, tot i l’esforç de tothom.  

Pel que fa al punt 1, ens hi abstindrem.  

 
 
 
 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, recorda 

que en el moment de l’aprovació inicial del pressupost va dir que hi donaria suport, 

que no fer-ho seria abdicar de la seva responsabilitat política, que no contribuirien a 

situar aquesta ciutat en un atzucac, que no ho feien per oportunisme polític ni per 

interessos electoralistes, que assumirien la seva responsabilitat amb totes les 

conseqüències i que l’assumirien en tota la seva integritat. Deia que donaríem suport 

als pressupostos, perquè hi havia millores introduïdes, i que nosaltres no canviàvem 

vots per càrrecs. I vaig anunciar que faríem una oposició rigorosa, responsable i 

alternativa. Comptin amb el nostre vot afirmatiu al pressupost amb l’advertiment que 
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farem un seguiment acurat dels compromisos adquirits mútuament i del 

desenvolupament del PAM i del pressupost. Donarem suport només al pressupost 

perquè el necessitem, però ja li avanço que presentarem una bateria important 

d’esmenes al PAM. 

Hem presentat 82 esmenes al pressupost. Vam tenir molta cura que aquestes 

esmenes tinguessin la mínima repercussió pressupostària possible. Hem de dir, amb 

satisfacció, que ens han estat acceptades la immensa majoria. Vull agrair al Sr. 

Joaquim Fernández i a la Sra. Montse López, que han estat les persones 

encarregades de fer aquesta negociació, la disponibilitat del Govern en acceptar les 

nostres esmenes. També agrair als tècnics municipals la feina feta, perquè fer una 

reducció del pressupost a partir del Reial Decret no és quelcom que s’improvisa, cal 

conèixer l’ofici i saber com funciona la casa i allò que es pot retallar.  

Redactar el pla d’actuació del Mataró Marítim, seguir treballant per convertir Mataró 

en una smart city (una ciutat intel·ligent), generar un pla d’ocupació amb fons propis... 

ara hi ha una oportunitat de poder-ho fer a partir dels diners que ens estalviem 

perquè no ens hem d’endeutar més a partir del Reial Decret. Se’ns ha acceptat la 

possibilitat d’estudiar-ho, i amb això ja en tenim prou. Estem convençuts que podem 

compartir, no solament la necessitat, sinó també la conveniència.  

Altres esmenes són incloure en la reurbanització la ronda Doctor Ferran i els carrers 

adjacents, o també una esmena respecte a la nau de Can Fàbregas reivindicant la 

seva reconstrucció el més a prop possible del lloc original. A més a més, demanem 

que, si pot ser, si El Corte Inglés ha de reconstruir Can Fàbregas, que el futur 

operador d’aquella nau, quan es converteixi en un espai comercial, rescabali a la 

ciutat per recuperar aquests diners per al patrimoni de la ciutat, per a Can Marfà o per 

a qualsevol altre element patrimonial.  

Demanàvem la redefinició del carrers del POEC, primer perquè alguns ja s’han 

executat i, després, perquè penso que hi poden haver hagut noves necessitats.  

Demanem que es redacti el projecte executiu del Programa de Biodiversitat al Parc 

Forestal. Vull recordar que tenim una subvenció de 150.000 euros del Ministeri de 

Medi Ambient i de la Federació Espanyola de Municipis, que va ser un premi que vam 

guanyar encara no fa un any i que vaig anar a recollir de mans de la Ministra. Per 

tant, aquests diners hi són i no els podem deixar perdre de cap manera. Vostès han 

acceptat la nostra esmena.  
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Revisar el Pla de Comunicació Local, perquè ha passat molt de temps des que es va 

redactar inicialment —devia ser cap a l’any 2003-2004—, i perquè penso que s’està 

fent un mal ús d’algun dels mitjans institucionals, concretament del web municipal, 

que s’ha convertit en una cosa totalment diferent del que era, un mitjà institucional 

que informava dels acords de la institució, no de les opinions de l’Alcalde, ni de les 

seves reunions, ni de les seves intencions. Només cal agafar el resum de fa un any i 

comparar-lo amb el d’aquest mes o el del mes passat i veuran radicalment la 

diferència. Aquest mal ús podria ratllar el partidisme més interessat.  

Ens preocupa especialment la situació crítica de la televisió, de m1tv. Esperem que 

sapiguem trobar solucions perquè aquest important mitjà de comunicació, tant a nivell 

mataroní com a nivell del Maresme, es pugui mantenir plenament.  

En matèria d’educació, hem reclamat, i ens ho han acceptat, l’inici de les obres del 

Marta Mata. Estem tots allà mateix, però cal posar-hi tot l’èmfasi del món i tenir un 

“Pla B” per si les coses no arriben a temps. Cal també acabar els tràmits 

administratius necessaris per poder iniciar la construcció al més aviat possible de 

l’escola Molí de Vent, de l’escola de Rocafonda, de l’escola Joan Coromines i de 

l’escola Angeleta Ferrer. Redactar els projectes executius de les noves escoles 

bressol de Molí de Vent i de Cerdanyola, que ha de substituir la vella escola dels 

Bons Amics en el solar dels bombers. I també elaborar un pla de xoc contra 

l’abandonament escolar, que en aquest moment és més necessari que mai.  

Continuar treballant en l’equipament sociosanitari de la Llar Cabanelles. Són temps 

difícils, però no tenim per què renunciar a aquest somni de recuperar aquell magnífic 

espai i destinar-lo a la salut mental.  

Redactar el projecte executiu de la gespa del camp de futbol de Vista Alegre-Els 

Molins.  

Mantenir el Fons Miralles a Mataró, molt important per a la cultura de la ciutat, que 

vostès ja contemplaven i han acceptat la nostra al·legació. 

Incorporar el Vell Parc Central de Mataró al catàleg del patrimoni. Creiem que hi ha 

elements prou importants de caràcter històric, sentimental i biològic que fan que 

aquell espai es pugui considerar patrimoni de la ciutat.  

Celebrem que hagin atès la nostra demanda de fer un fons social a la Companyia 

d’Aigües, inicialment de 16.000 euros, per poder atendre les persones amb més 

necessitats.  
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Són temps difícils i tenim una caiguda d’ingressos propis per la caiguda de l’activitat 

econòmica. Aquesta és la principal causa de la situació econòmica dels ajuntaments, 

del govern de la Generalitat i del govern de l’Estat. També hi ha altres qüestions, com 

el Reial Decret i el deute de la Generalitat que entrebanquen les finances de la casa. 

Som conscients d’aquesta situació, però també del fet que s’estan portant a terme un 

conjunt de polítiques econòmiques, socials i laborals que, des del nostre punt de 

vista, són errònies perquè no estan generant confiança a la ciutadania.  

A la nostra ciutat ens trobem amb un govern afeblit, que no garanteix la  

governabilitat i que no és capaç de teixir complicitats sòlides amb els grups de 

l’oposició. No vull entrar en la valoració del que va passar el dijous passat, però 

penso que és una expressió prou clara i contundent del malestar dels grups de 

l’oposició amb el Govern municipal. 

Sr. Alcalde, li correspon a l’oposició un exercici de responsabilitat, ens el demanava 

vostè en una roda de premsa el divendres passat. Jo crec que des del Partit 

Socialista l’estem fent. Per això votarem aquest pressupost, per un exercici de 

responsabilitat, però no vull dir tampoc que els partits que hi votin en contra siguin 

uns irresponsables. Presentem alternatives de manera sistemàtica, de manera 

continuada, però creiem que li correspon al Govern generar les condicions que 

garanteixin la governabilitat. Aquesta és una responsabilitat fonamental del Govern i, 

especialment, de la figura de l’Alcalde. Una governabilitat que generi confiança en 

moments d’incertesa, que marqui el rumb d’aquesta ciutat. Per això calen idees i 

calen projectes i, moltes vegades, aquestes idees i projectes necessiten diners. Crec 

sincerament que això no s’està fent, que portem vuit mesos de mandat i estem al 

mateix lloc on érem: sense projectes i sense noves idees. I el que és més 

preocupant, res sembla indicar que les coses puguin canviar. Això mereix una reflexió 

sobre el fons de la qüestió, sobre el model de ciutat, sobre les polítiques que es volen 

impulsar, i també necessita una reflexió sobre les formes amb les que està actuant 

aquest Govern amb els grups de l’oposició.  

Votarem favorablement al punt 1, perquè creiem que estan ajustats i perquè s’han 

atès les nostres demandes, i votarem també afirmativament, amb ple convenciment, 

al pressupost general de l’exercici 2012. 
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La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, recorda que la situació econòmica i social en què es troba Mataró, també 

s’hi troba Catalunya i el món. Els condicionants que tenim per a l’elaboració d’aquest 

pressupost són molts. A més, s’ha afegit aquest Reial Decret i hem de complir la llei. 

També hem de complir amb un procediment d’elaboració, de presentació i 

d’aprovació que ve marcat també per llei. Aquest pressupost és el més baix dels 

últims cinc anys. S’ha fet un esforç d’austeritat, de reducció de les despeses. S’ha 

donat una altra volta després d’aquest Reial Decret per a intentar reduir les despeses 

més supèrflues o que no ens condicionaven en l’actuació diària que ha de portar a 

terme un govern municipal per donar servei a la ciutat. M’agradaria poder preveure 

tots els condicionants que ens poden sortir però no podem, ni tampoc podem 

solucionar els problemes d’avui per demà. Ens hauríem d’alegrar que una part 

d’aquests deutes que tenen contrets diferents administracions amb l’Ajuntament 

s’hagin compromès a pagar-los. I, d’altra banda, els agraeixo el seu esforç i aquesta 

complicitat que hem tingut tot plegats per fer propostes, però hi ha propostes que 

implicaven un sobreesforç en el pressupost municipal.  

Jo no estic d’acord amb el fracàs que deia el Sr. Safont-tria sobre la situació en què 

ens trobem; cadascú té un grau de responsabilitat diferent. Tampoc estic d’acord amb 

aquesta visió de tisorada permanent que ens volen fer entendre. M’agradaria que 

l’Estat espanyol pagués tots els deutes que té amb la Generalitat, així la Generalitat 

podria pagar els deutes que té amb les entitats locals. Vostè afirmava que aquest 

Reial Decret condicionava i no permetia la contractació de personal. Aquest és un 

dels efectes que té, però esgrimeix que només per a aquests serveis indispensables i 

d’extrema necessitat. Mirarem de complir amb la legalitat per poder cobrir aquestes 

necessitats de la ciutat recorrent a aquestes contractacions que sí ens permet la llei. 

A qui no li agradaria poder presentar un pressupost en el qual ens dotem de molts 

més diners per arranjar la ciutat? O molts més diners per dedicar a l’ocupació a la 

ciutat? A tothom li agradaria, però no tenim diners per fer-ho tot. Vostè parlava també 

d’externalització de serveis, després entrava en detall de les seves al·legacions, el 

tema de mancomunar... Jo estic d’acord amb moltes de les seves afirmacions, hem 

recollit l’esperit de les seves propostes i hem acceptat moltes de les que presentava 

el seu grup. Li reitero l’agraïment a les seves propostes que han estat enriquidores 

per a aquest document que portem a aprovació avui. 
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Quant al que comentava el Sr. Esteve Martínez sobre el fet que és un pressupost de 

supervivència escapçat per aquest condicionant de la inversió que ve derivada 

d’aquesta incapacitat d’endeutar-nos, val a dir que com a municipi no som els únics a 

no complir amb aquest rati del 75% d’endeutament.  

Vostè també parlava d’aquest efecte tisorada, de retallada de subvencions, de 

retallada de la Llei de Barris, etc. Nosaltres no hem traslladat aquest menys 

finançament, per exemple, d’escoles bressol. El finançament ve per tres vies: 

l’Ajuntament, la Generalitat i els pares, i no hem traslladat aquesta menys subvenció 

per aquestes coses. No podem parlar de retallades en aquest cas concret. Respecte 

a la Llei de barris, l’esperit i el que diu el detall de la carta que se’ns va fer arribar és 

aplicar la lògica i el sentit comú. Hi ha un dèficit d’exercicis anteriors per a totes les 

convocatòries de la Llei de Barris que s’han realitzat, de més de 60 milions d’euros. 

L’únic que ens diu aquesta carta és: “Senyors, els informem que no tenim dotació per 

poder pagar aquest any. Els pagarem però no podrà ser aquest any. Primer hem de 

pagar totes les justificacions dels anys anteriors que tenim en cartera”. És el que 

se’ns diu a la carta i és el que se’ns ha confirmat en un compromís de treballar i mirar 

tots els programes i el que significa la Llei de Barris per a la ciutat de Mataró. Els 

avanço que tindré una reunió amb el representant de la Generalitat en aquests temes 

per intentar assegurar tota la inversió que necessita la ciutat i que estava acordada.  

Li dono la raó en aquesta aposta de ciutat respecte a la Biblioteca Antoni Comas, 

vingui d’on vingui i fos l’aposta de qui fos. Lamento que no ens voti afirmativament el 

projecte de pressupost que portem a aprovació, però continuarem treballant plegats i 

li agraïm la feina feta.  

Pel que fa al que ha mencionat la Sra. Lora, vostè parlava de lentitud en la reacció al 

Reial Decret. El Reial Decret s’aprova, després surt publicat i després és quan se’ns 

planteja aquesta situació. Els parlava al principi del procediment, i és que un 

pressupost no es fa en dos dies si volem ser curosos, conscients del que fem, si 

volem dotar un seguit de partides d’extrema necessitat, si volem la col·laboració de 

tots els grups municipals. Això implica temps. Vostè demanava retirar el pressupost. 

El pressupost estava en exposició pública, en període d’al·legacions, i no es pot 

retirar un pressupost si està en període d’al·legacions i en exposició pública. Hi ha 

uns procediments que hem de seguir.  

Vostè també parlava de prioritats vitals. Cada grup municipal considera que hi ha 

unes prioritats a nivell polític que s’han d’assumir. Ens agradaria coincidir, però hi ha 
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coses en les que no podem coincidir. De totes formes li agraïm l’esforç, malgrat no 

sigui en el període d’al·legacions, de procurar la millora d’aquest pressupost.  

També estic d’acord que hem d’eliminar aquesta càrrega financera. Aquest és un dels 

compromisos que, com a Govern municipal, ens marquem. Tenim deutes i s’han de 

pagar. Vostè parlava d’eliminar els costos financers. Justament hi ha unes dotacions 

pressupostàries per poder fer front al pagament d’aquests costos financers. I parlava 

de luxes. Jo crec que en aquest pressupost no hi ha cap tipus de luxe. Finalment, 

també parlava de la veu del poble; és molt difícil saber el que diu el poble, cada grup 

polític ho interpreta. Tots nosaltres el representem, el que no pot dir és que vostè el 

representa i nosaltres no. 

Quant al que comentava el Sr. López de proveir la plaça de coordinador, dir-li que les 

places es miren de proveir a nivell intern i, si no és possible, es fa una provisió 

externa. És una figura indispensable i s’ha cobrir. No estic d’acord en el que vostè 

comentava de la ignorància en la interpretació d’aquest Reial Decret. Hi ha estudis 

tècnics i hi ha les entitats municipalistes que diuen que els cossos de seguretat, les 

policies locals i els bombers no estan inclosos. Quant a la ignorància, només em 

remeto a la Memòria d’Alcaldia de l’aprovació provisional en què es comentava que el 

present pressupost, una vegada aprovat, pot ser que sigui objecte de modificació 

obligada per tal d’ajustar els pressupostos generals de l’Estat per al 2012 o per 

qualsevol disposició legal que dicti el Govern que afecti el marc legal actual, com ja 

va ocórrer amb el Reial Decret 8/2010.   

En relació a la intervenció del Partit dels Socialistes, agrair el suport i l’esforç realitzat 

per la Sra. Montse López i el Sr. Joaquim Fernández. Hem intentat incorporar les 

millores que hem considerat oportunes i hem millorat aquesta proposta inicial amb les 

seves propostes. Farem el seguiment d’aquests compromisos, com deia el Sr. Baron. 

 

 

 

 

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

d’Unitat Popular, opina que el Sr. Baron ha dit una frase remarcable: res sembla 

indicar que les coses puguin canviar. D’alguna manera ve a refermar el que jo 

plantejava, que és que, si no plantegem una modificació, no només a nivell econòmic 

sinó també a nivell polític i a nivell ideològic, difícilment sortirem d’aquesta situació.  
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El Sr. López feia aquest paral·lelisme amb la situació de les famílies que s’endeuten 

amb una hipoteca per comprar els mobles. Avui les famílies no es poden endeutar, i 

si s’endeuten no és precisament per mobles, sinó per poder arribar a final de mes. Ja 

que vostè defensa aquests Reials Decrets, suposo que també defensarà aquestes 

reformes laborals tan injustes que retallen els drets dels treballadors.  

La CUP hem presentat al·legacions, bàsicament, en tres línies: 

Primer, racionalitzar la nostra gestió. Per això, entre d’altres, hem fet propostes per 

municipalitzar serveis que ara estan traspassats a empreses privades. Hem demanat 

que es faci un estudi per valorar-ne la viabilitat i si això pot comportar realment estalvi 

econòmic. En farem el seguiment, perquè ens han acceptat una al·legació en aquest 

sentit. Hi ha altres ajuntaments que estan municipalitzant perquè hi ha un benefici 

empresarial que, si es reinverteix en la ciutat, hi sortim guanyant tots.  

Segon, treure el màxim rendiment del conjunt dels nostres equipaments. Una de les 

propostes que hem fet és obrir el Tecnocampus, perquè el col·lectiu de la gent gran 

en pugui fer ús i crear una sinergia de la qual ens puguem beneficiar tots.  

Tercer, una visió de futur i socialment integradora. Apostem perquè en aquells barris 

amb situacions conflictives s’inverteixi en educadors de forma permanent i seriosa,  

per no haver d’intervenir-hi en un futur amb policia. 

Des de la nostra responsabilitat votem en contra del pressupost, i és per això que, 

des de la nostra responsabilitat, no només hem presentat al·legacions, no només 

hem fet aportacions a les ordenances fiscals, sinó que continuarem aportant idees i 

propostes en els propers plens municipals i continuarem intentant establir diàleg amb 

l’actual Govern municipal perquè aquestes propostes arribin a bon port. 

 

 

 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon a la Sr. Soler que diners 

n’hi ha, el que passa és que els estan distribuint com volen. Li faré un petit 

recordatori: el Banc Central Europeu està deixant diners de manera il·limitada als 

bancs, al tipus de l’1%, en teoria per atorgar crèdit, però el que estan fent els bancs 

és agafar aquests diners i comprar deute sobirà de països com Espanya al 5%, al 6% 

i al 7%, amb la qual cosa estan fent negoci en benefici propi i sense deixar anar el 

crèdit, que és el que es necessita. No cal que li digui els milions i milions d’euros del 
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FROB que s’han destinat a recuperar bancs i caixes en fallida. Per tant, sí que hi ha 

diners, el que passa és que estan mal destinats. La meva intervenció no era tant per 

atacar el pressupost, sinó que atacava les polítiques que vénen de la Generalitat de 

Catalunya i de l’Estat espanyol. Jo qüestionava aquesta manera de fer política 

retallant drets laborals i socials que ens està portant a una recessió de la qual no ens 

en sortim —cada vegada incrementen més les xifres d’atur—. Jo proposava una 

alternativa per la via d’augmentar els ingressos amb unes pressions fiscals més 

definides, més progressives i perquè pagui més qui més té. 

Aquest és un pressupost segrestat per la manca d’inversions potents i llastrat per 

l’incompliment dels compromisos de la Generalitat i del govern espanyol. És un 

pressupost que no aposta prou en matèria d’educació, formació i ocupació. El 

pressupost garanteix, això sí, fer front als nostres compromisos de pagament, la qual 

cosa no és poc. 

Com tots els pressupostos, aquest és dinàmic i pot variar en funció de certes 

casuístiques. És per això que serem bel·ligerants contra les retallades de prestacions 

i serveis si es produeixen, però, sobretot, si hi ha la temptació de desprendre’s de 

personal del grup Ajuntament, sense cercar solucions consensuades i no 

traumàtiques. Tampoc permetrem, dins les nostres possibilitats, que quedin en paper 

mullat les propostes compromeses per aquest Govern. Finalment, continuarem 

exigint transparència i rigor, informació de primera mà i suficient per part del Govern 

envers l’oposició en totes les seves accions.  

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

Catalunya, en referència al que ha dit la regidora Carolina Soler, prefereix no 

contestar-li per no entrar en un debat.  

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

Catalunya, recorda a la Sra. Carolina Soler que aquest pressupost és el més baix de 

tots malgrat ella mateixa, perquè el primer que van presentar inicialment no era el 

més baix de tots. El dia 30 es va publicar un decret que ha obligat que aquest 

pressupost sigui més baix. 
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Què farem amb la gent de PUMSA que col·locarem a la biblioteca, si no eludir aquest 

decret? Això ens ho permet el Reial Decret? Jo penso que no. A més a més, em 

reitero: o és ignorància o un error. El dia 13 de gener, en aquesta sala, hi va haver 

una junta de portaveus en què un alt càrrec d’aquest Govern municipal ens va dir, 

amb unes altres paraules, que una de les excepcions que es podien fer respecte al 

Reial Decret era la que tenia a veure amb la biblioteca, que ja ens ho manegaríem. I 

com que no ho cita expressament, ho podríem fer si tinguéssim la voluntat de fer-ho. 

Igual que col·locarem un seguit de persones, en virtut d’un acord que vostès han fet 

amb Iniciativa i amb el PSC, a treballar a la nova biblioteca. Això també hauria d’estar 

afectat pel Reial Decret.  

Sr. Safont-Tria, sí, defenso la reforma laboral perquè el que no podem fer és estar-

nos quiets amb tot el que està passant. I el que no podem tenir en la nostra legislació 

és una normativa que ens apropa a Grècia. Alguna de les modificacions fa que 

deixem de tenir el trist honor de compartir normativa amb Grècia. 

No entenem un pressupost que creix 26.000 euros d’aportació a l’Institut d’Esports, 

però que decreix en 87.000 euros per a l’Institut Municipal d’Educació. A això em 

referia quan els deia que no entenem que una família que no pugui pagar l’hipoteca, 

s’endeuti per a canviar-se els mobles.   

 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, vol que quedi clar que estan tots per la 

seguretat, en referència al que deia el Sr. Safont-Tria. No volem ni un ferit, ni lleu, ni 

greu, ni de cap de les maneres. Aquest tema ja el tocarem en el proper ple.  

Vostès saben perfectament que la majoria d’inversió anava destinada a PUMSA. 

Aquest consistori proposava augmentar l’endeutament de l’Ajuntament per a intentar 

desendeutar PUMSA. És a dir, era un sistema de vasos comunicants. Part de les 

inversions previstes en aquesta primera proposta de pressupost eren inversions que 

podien quedar compromeses en la negociació de reestructuració que s’està portant a 

terme en aquests moments al Grup PUMSA. És una situació delicada producte de 

fortes inversions que es van fer i que, juntament amb la caiguda d’ingressos, fa 

gairebé impossible poder tornar-ho en temps i forma tot. Per tant, hem d’anar a una 

reestructuració, perquè aquest Ajuntament el que ha de fer és pagar els seus deutes. 

Això significa pagar uns interessos.  
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Sr. Martínez, en aquesta reestructuració que s’està negociant ja s’està reclamant 

aquest tipus d’interès baix a les entitats financeres per no haver de pagar aquestes 

taxes d’interès tan elevades que ens estan ofegant. Aquesta negociació, que s’està 

portant amb la màxima discreció, no toca fer-la aquí. És a dir, aquest Ajuntament no 

pretenia endeutar-se si no era per a desendeutar PUMSA i sortir de l’atzucac i pel 

compromís polític que tenia contret aquest Ajuntament. Vostè, Sr. López, això ho sap 

perfectament, com ho sap el seu representant al Grup PUMSA que, per cert, va donar 

suport al Govern en la negociació, i fins i tot en la negociació per a recol·locar  

personal on fos possible per a minimitzar els efectes de la reducció d’activitats del 

Grup PUMSA sobre el personal. 

El que va fer el Reial Decret no és més que allargar un Reial Decret que ja havia 

publicat el govern Zapatero anteriorment, que era la incapacitat d’endeutar-se dels 

ajuntaments amb un endeutament elevat.  

Sr. Martínez, quan vostè diu que estarà alerta dels costos del confirming, jo li diria 

que n’hi ha molts més de costos financers que hem sufragat aquest Ajuntament 

durant molts anys. Costos financers que segurament no li corresponien a 

l’Ajuntament de Mataró i ha anticipat a altres administracions. I són pressupostos que 

vostè ha votat. No és agradable per a un alcalde haver de negociar amb la Seguretat 

Social un tipus d’interès per poder arribar a final de mes. Si vostès agafen els 

ingressos per llicències de l’any 2006, eren d’uns 5,5 milions; al 2010 van ser d’1 

milió. El 2009, la participació d’impostos de l’Estat, el lliurament que ens va fer l’Estat, 

va ser de 28,5 milions. Ens n’han reclamat 8,5 d’escreix. És a dir, 8,5 milions menys. 

Tot i l’esforç d’austeritat que els governs anteriors havien fet, gràcies segurament als 

fons Zapatero i al fet que aquesta participació en la PIE hagués arribat i ens la 

reclamin ara, l’esforç l’haurem de fer ara i tot de cop. I encara ens en falta una, que 

és la liquidació del pressupost 2011, el pressupost que vostè, Sr. Martínez, va tirar 

endavant juntament amb el govern anterior.  

Sr. Martínez, mai hi havia hagut tanta transparència per part del govern. Podem fallar 

en coses o que se’ns n’escapin d’altres, però intentarem corregir-les. I si vostès ens 

avisen d’allò que estem fallant, tindran informació immediata. I procurarem que no 

tornin a passar coses que potser han passat i que no voldríem que haguessin passat. 

En aquests moments la ciutat ens necessita a tots. Rebaixes financeres unilaterals no 

les podem fer. És molt dur veure com inversions que són necessàries per a la ciutat 

s’hauran de posposar. Haurem de mirar la manera de trobar recursos en altres 
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administracions, però la manera de trobar-los seria treballant tots junts perquè 

necessitarem el concurs de l’administració de l’Estat.  

Tots volem que es construeixi el Marta Mata, i es construirà i està en marxa. I farem 

la pressió que calgui. Ahir em tornaven a garantir que estarà en marxa al setembre. 

No obstant això, hem de tenir un Pla B perquè, si s’endarrereix a l’octubre, hem de 

tenir alguna cosa preparada. Hi som tots i jo els agraeixo la pressió que fan vostès i 

també els hi agraeixo als pares, perquè aquesta pressió és la que fa que de vegades 

aconseguim coses que semblen impossibles. Però aquesta situació econòmica que 

tenim, amb un 21% d’aturats a la ciutat, més de 5,5 milions en tot l’Estat, 14 mil a 

Mataró, 6 mil que no perceben cap ajuda, etc., porta a una situació de cohesió social i 

de convivència complicada. Tots aquests riscos que tenim, és a dir, la negociació del 

Grup PUMSA, la reestructuració del deute, la liquidació del pressupost de l’any 

passat —que és una cosa que estem esperant a conèixer—, ens pot obligar a fer 

modificacions d’aquest pressupost que aprovarem avui. I les haurem de fer tots junts, 

buscant que els serveis que van a ajut a les persones i els de promoció de l’activitat 

econòmica no vagin enrere. Això ho haurem de compatibilitzar amb els projectes de 

ciutat que ens interessen a tots. Ens interessa el Front Marítim, ens interessa el motor 

econòmic que és el port, ens interessen els eixos comercials perquè ningú pateixi 

l’arribada de El Corte Inglés, sinó que signifiqui un impuls important per a la ciutat, i 

ens interessa el desenvolupament econòmic a tots nivells. En tot això també hi està 

treballant aquest govern.  

Administrar les coses en bonança econòmica és bastant més senzill que en temps de 

crisi. És més fàcil i ràpid comprar una propietat que discutir amb un banc un 

endarreriment en el pagament d’aquella compra. El que està fent aquest govern, amb 

l’ajut de vostès, és intentar fer el pas endavant que necessitarem els propers mesos. 

Estic convençut que amb el seu ajut trobarem la sintonia per aconseguir-ho.  

Vostès han demanat complicitat, transparència, rigor i més informació, i vostès 

tindran l’esforç d’aquest govern per a donar-los tot això que demanen. Només els 

demano una cosa: que ens corresponguin.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (7) i corresponents als membres del 

grup municipal Socialista (7). 

Vots en contra: 9, corresponent al membre del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal 

de Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre 

del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: 2, corresponents al grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21 hores, el Sr. President aixeca la 

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  


