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ACTA NÚM. 20/2012 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’EXCM. 

AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012. 

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

 

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

desembre de dos mil dotze, essent les 18,50 hores, 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) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm.2 de l’ordre del dia 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LÓPEZ REGIDOR (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm.3 de l’ordre del dia 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER            REGIDORA                     (PxC) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO   REGIDORA      (ICV-EUIA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

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

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 
7599/2012 de 19 de desembre 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari urgent 20 de desembre de 2012 
Òrgan: Secretaria General 

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca 

els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió 
extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dijous 20 de desembre de 2012, a 
les 18,50 hores, 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 

   
1  Ratificació del caràcter urgent de la sessió. 

 

2  Modificació de l’article 29 del Conveni Col.lectiu del personal laboral i de 

l’acord de condicions de Treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 

Mataró.  

 

3  Aprovar la concertació d’una operació de préstec a llarg termini, d’import 

3.500.000,00 €, amb destí a finançar el Romanent de Tresoreria negatiu previst 

en el Pla de Sanejament. 

 

 

 

 

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

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

 
1 - RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA SESSIÓ. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

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

municipal Socialista. 

 

2 - MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 29 DEL CONVENI COL.LECTIU 

DEL PERSONAL LABORAL I DE L’ACORD DE CONDICIONS DE 

TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ.  
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Mataró d’articular un sistema voluntari 
d’avançament de retribucions tenint en compte les circumstàncies actuals de crisi 
econòmica així com les peticions efectuades per part de la representació social.  
  
A tal efecte, en el sí de la Mesa de Negociació Conjunta de l’Ajuntament de Mataró, 
en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2012, s’ha acordat modificar l’article 
29 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions 
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró i del Text únic dels 
acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del 
personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, en el sentit d’afegir, en el seu punt tercer, 
un nou paràgraf que regula els avançaments a compte de la nòmina.  
 
Vist l’informe emès per Secretaria General i Intervenció.  
 
En virtut de tot l’anterior, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, es PROPOSA 
al Ple l’adopció del següents  ACORDS: 
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PRIMER.- Modificar l’article 29 del Text únic dels acords municipals vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Mataró, en el sentit d’afegir un punt quart que reguli aquesta previsió excepcional:  
 
Art. 29.4.   
 
“Amb caràcter excepcional, i previ acord de la Mesa Negociadora corresponent, el 
personal municipal podrà demanar, dins el període de presentació de sol·licituds 
obert a l’efecte, una mensualitat estàndard a retornar als sis mesos. Un cop 
transcorregut aquest termini, es podrà tornar a demanar un nou avançament pel 
mateix import i en les mateixes condicions. No operarà cap limitació respecte el 
percentatge del Capítol I destinat a aquest avançament excepcional.  
Aquest acord haurà de ser revisat en els seus termes si es produeixen modificacions 
normatives que afectin les retribucions del personal.” 
 
SEGON.- Modificar l’article 29 del Text únic dels acords municipals vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Mataró, en el sentit d’afegir un punt quart que reguli aquesta previsió excepcional:  
 
Art. 29.4  
 
“Amb caràcter excepcional, i previ acord de la Mesa Negociadora corresponent, el 
personal municipal podrà demanar, dins el període de presentació de sol·licituds 
obert a l’efecte, una mensualitat estàndard a retornar als sis mesos. Un cop 
transcorregut aquest termini, es podrà tornar a demanar un nou avançament pel 
mateix import i en les mateixes condicions. No operarà cap limitació respecte el 
percentatge del Capítol I destinat a aquest avançament excepcional.  
Aquest acord haurà de ser revisat en els seus termes si es produeixen modificacions 
normatives que afectin les retribucions del personal.” 
 
TERCER.- Notificar aquests acords al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Mataró i 
dels seus organismes autònoms, Junta de Personal, Servei de Gestió Econòmica i a 
la Direcció de Recursos Humans. “ 

 

 

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

Popular, agraeix la tasca que s’ha fet. Era una petició que havíem sol·licitat des del 

nostre grup, s’ha aconseguit i, per tant, estem satisfets. Però hem de recordar que el 

que és la paga extra continua sent una paga extra robada, a través d’un Reial Decret 

del govern espanyol, a uns treballadors que no tenen cap culpa de l’actual situació de 

dificultat pressupostària. Ja veurem què passa més endavant, perquè aquí estem 

avançant unes pagues, la qual cosa es podrà fer els propers anys, però arribarà un 

moment que s’haurà d’aclarir si aquesta paga extra que ara es retira es pot recuperar 

més endavant. En el futur haurem de buscar fórmules legals que permetin que els 

treballadors no vegin un cop més com se’ls retalla els seus drets.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, opina que segurament aquesta no és la decisió 

que més agrada al seu grup ni la que més agrada als treballadors de la casa. Aquest 

Decret fa pagar justos per pecadors i és totalment injusta la decisió de retallar 

contínuament el sou als funcionaris. Malgrat això, la proposta de resolució, que també 

va presentar el nostre grup, considerava la necessitat d’arribar als pactes necessaris 

per assolir un acord i també s’hi inclou la voluntarietat d’adscripció. Per tant, queda a 

la lliure decisió de cadascú el fet d’acollir-se o no a aquesta mesura que, d’altra 

banda, genera dubtes i caldrà solucionar en el futur. 

També vull comentar la sentència que ens acaba d’arribar del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya (TSJC), referida a temes relacionats amb el personal de la 

casa. En el seu moment, CC.OO. de l’Ajuntament va reclamar a través d’una 

demanda el pagament d’un 1% sobre el seu salari total anual. Aquesta sentència es 

va guanyar però l’Ajuntament la va impugnar, es va interposar un recurs d’apel·lació i 

ara ha sortit la sentència del TSJC. No sé si vostè, Sr. Alcalde, n’està assabentat, 

però aquesta sentència condemna l’Ajuntament a pagar des del 2009 aquest 1%. 

M’agradaria saber si vostès en tenen coneixement i què pensen fer respecte 

d’aquesta.  

 

 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde-President, respecte a la pregunta del Sr. 

Martínez sobre la sentència del TSJC, respon que sí que en té coneixement. En 

aquests moments, s’està estudiant i evidentment es complirà i s’acatarà la llei. És un 

tema que ve de l’any 2009 i es farà el que s’hagi de fer.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Carlos Fernàndez, regidor del grup 

municipal Socialista. 

 

3 - APROVAR LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 

PRÉSTEC A LLARG TERMINI, D’IMPORT 3.500.000,00 €, AMB 

DESTÍ A FINANÇAR EL ROMANENT DE TRESORERIA 

NEGATIU PREVIST EN EL PLA DE SANEJAMENT. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
La liquidació pressupostària de l’exercici 2011, de l’Ajuntament i els seus Organismes 
Autònoms  va mostrar a 31 de desembre un romanent de tresoreria de signe negatiu, 
d’import -11.586.031,33€. 
 
Per aquest motiu i d’altres, el Ple de l’Ajuntament de data 10 de juliol de 2012, va 
aprovar un pla de sanejament financer en el que s’establia com a mesures de 
sanejament la concertació d’una operació de préstec d’import 7,5 M €, a retornar en 4 
anys, Es va preveure aquesta mesura per tal de complir amb el que estableix l’article 
193 del Reial Decret Legislatiu 2/2044, pel qual s’aprova el TRLRHL. 
 
Fins ara s’ha rebut una oferta per part de La Caixa per import de 4 M €, l’aprovació de 
la qual es proposa en aquesta sessió ,i una oferta de BANKIA per un import màxim 
de 3.500.000 €, la qual és l’objecte d’aquesta proposta . 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti el següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec, d’import màxim 
3.500.000,00 euros, amb l’entitat financera “BANKIA”, amb destí a finançar el 
Romanent de Tresoreria negatiu previst en el Pla de Sanejament, amb  les següents 
condicions financeres: 
 

Entitat BANKIA 

Import màxim 3.500.000,00 euros  

Comissió d’obertura màxima 1% 

Comissió màxima d’amortització total o parcial 1% 

Tipus d’Interès màxim Euríbor anual + 5,50% 

Termini  Venciment desembre 2016 
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SEGON.- Sol·licitar al Departament d’Economia i Coneixement de la Direcció General 
de Política Financera, autorització per a la concertació d’aquesta operació de crèdit a 
llarg termini.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta que el seu vot serà contrari i l’argumentació la farà en els punts 

del ple extraordinari que ve tot seguit.  

 

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

posiciona el seu vot contrari a aquest punt de l’ordre del dia. També farà 

l’argumentació en el ple extraordinari que ve a continuació.   

 
 

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

Catalunya, explica que aquest préstec obeeix a un Pla de Sanejament al qual el seu 

grup va donar suport. Per tant, ens en fem coresponsables. El que no s’hi val és 

donar el vistiplau al Pla de Sanejament fa uns mesos i ara no voler-ne assumir les 

conseqüències. Nosaltres hi votarem favorablement.  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

Vots en contra: 4, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre del 

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

Abstencions: Cap.  

 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les set de la tarda, el Sr. President 

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


