
 1 

NÚM. 06/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE MAIG DE 2013. 

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

 

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

maig de dos mil tretze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en 

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

 

Hi concorren els Senyors: 

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

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

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 
2768/2013 de 26 d'abril 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 2 de maig de 2013 

Òrgan: Secretaria General 
 

 

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

els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària 
que tindrà lloc el proper dijous 2 de maig de 2013, a les 19 hores de la tarda, a la 
Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el 

següent 

 

                                                              ORDRE DEL DIA 
 
1  Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7 de març de 2013.  

 

2   DESPATX  OFICIAL 

 

2a   Declaració Institucional que presenta el grup municipal del PPC per tal que 

l’ajuntament de Mataró demani al Govern d’Espanya que es legisli la 

prohibició del Burka, el Nikab i qualsevol altra indumentària que pugui suposar 

un menysteniment de les persones per qüestió de gènere. 

 

2b   Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA a favor de 

la prevenció de residus, la reivindicació del sistema de devolució dipòsit i 

retorn (SDDR) i la reclamació a Ecoembes d’un preu just per retribuir les 

recollides selectives que fem els ens locals. 

 

2c   Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista contra la 

reducció de pressupost del Consorci Sanitari del Maresme. 

 

2d   Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la CUP en suport als 

treballadors de l’ACN, Catalunya Ràdio i TV3. 

 

  

   DICTAMENS 
  
   CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
   Àrea de Promoció Econòmica i Innovació 
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3   Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de 

Mataró.  

 

  

   CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
   -Servei de Secretaria General- 
 

4   Aprovar la minuta per a l’atorgament de Poders per a plets generals i especials 

per a altres facultats, en compliment de la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, a 

favor dels procuradors de Mataró a partir de l’any 2013. 

 

 

   Direcció de Serveis Econòmics 
   -Servei de Gestió Econòmica- 
 

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

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el 

Ministeri al juny del 2012. 

 

 6   Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra 

la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la 

Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia 

i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

   -Servei d’Ingressos- 
 

7   Aprovació dels preus públics de les escoles bressol, per al curs 2013-2014 

 

8   Aprovació dels preus públics de l'Institut Miquel Biada, per al curs 2013-2014. 

 

9   Aprovació dels preus públics de l'escola d'adults Can Noè, per al curs 2013-

2014. 

 

10   Aprovació dels preus públics de l’Escola Municipal de Música i de les altres 

activitats formatives de la Direcció d'Ensenyament, per al curs 2013-2014. 

 

11   Aprovació dels preus públics del Centre de Formació Permanent Tres Roques, 

per al curs 2013-2014. 

 

 

   -Servei de Compres i Contractacions-  
 

12   Aprovació de la liquidació 2012 i pressupost 2013 del contracte de gestió del 

servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”. 
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   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
   Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

13   Aprovació provisional de la modificació del PGOM àmbit relatiu a l’ampliació  

del centre educatiu situat al carrer Damià Campeny, cantonada amb carrer Sant 

Agustí. 

14   Aprovació del Text Refós Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 

Municipal àmbit “Can Bartra”.  

 

15   Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 

Municipal sobre “Ordenació de l’Illa Fàbregas i de Caralt.”.  

 

16   Aprovació provisional de la modificació puntual de l’article 28 de la normativa 

del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999.  

 

17   Aprovació provisional de la segona modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Municipal, àmbit “Iveco-Renfe-Farinera-Veinat de Valldeix”. 

 

 

   CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
   Direcció d’Ensenyament 
 

18   Aprovació inicial del Reglament del Consell Escolar de l’Escola Municipal de 

Música 

 

 

   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

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

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

nous emprenedors 

 

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

Catalunya per què es realitzin les millores necessàries per la revitalització del 

Port de Mataró i garantir la continuïtat d’oferta lúdica, de restauració i de 

complements de la indústria naútica. 

 

 

   PRECS I PREGUNTES 
21   Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre realitzar 

controls rutinaris i intensos per part de la Policia Local en els establiments de 

venda de begudes alcohòliques. 

 

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

el cicle de conferències sobre economia al Tecnocampus i els criteris d’elecció 

dels conferenciants. 
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23   Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa per tal que l’ajuntament de Mataró demani la 

valoració actualitzada dels actius municipals adscrits al perímetre concessional 

d’aigües del Ter-Llobregat (ATLL). 

 

24   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les conseqüències de 

l’esfondrament d’un immoble al carrer Sant Antoni. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa respecte del viatge que una delegació mataronina 

va efectuar recentment a Florida (Estats Units). 

 

26   Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè 

l’ajuntament de Mataró faci un procés participatiu per definir els usos del futur 

equipament públic de Can Fàbregas, Casa de la Cultura Popular, amb la 

implicació de les colles de les comparses de Les Santes i de l’Escola Municipal 

de Música. 

 

27   Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya per a la 

instal•lació d’una infraestructura per a gossos, coneguda com a  Pipican. 

 

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

el pronunciament de la regidora de Via Pública Núria Calpe de deixar sense 

efecte una sèrie de sancions per vulneració de l’Ordenança de Civisme. 

 

29   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les demandes de 

l’Associació Cronopis. 

 

30   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre Can Xalant. 

 

31   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista davant del descontentament 

d’algunes empreses ubicades al Tecnocampus. 

 

32   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el viatge realitzat pel 

President de Tecnocampus a Florida. 

 

33   Prec que presenta el grup municipal Socialista per demanar que es mantingui la 

segona línia de P3 de l’escola Joan Coromines. 

 

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

possibilitat d’implantar a Mataró el sistema SDDR (Dipòsit, Devolució i 

Retorn per envasos reutilitzables i d’un sol ús) a centres comercials que no 

impliquin sobrecostos al municipi. 

 

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

les conseqüències de les al•legacions presentades a la modificació puntual del 

Pla General d’Ordenació Municipal sobre “ordenació de l’illa Fàbregas i de 

Caralt”. 
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple de gener indica que hi 

ha un acord de 4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al 

Manifest Institucional del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, i es 

va adoptar el compromís d’expressar públicament el nostre rebuig per aquests fets,  

realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per la mort de dones per violència 

masclista al nostre municipi o a Catalunya. 

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

 

 

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

ORDINÀRIA DE 7 DE MARÇ DE 2013. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 
2  -  DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que abans d’entrar en els punts 
previstos de les Declaracions Institucionals, informa que aquest matí s’ha 
celebrat una Junta de Portaveus extraordinària per fer un Manifest Institucional 
per donar suport al Partit Popular de Catalunya, arran de l’atac que van rebre 
ahir a la matinada en la seva seu. Manifest que ha estat consensuat pels grups 
municipals de CIU, PSC, PPC, PxC i ICV-EUIA i l’abstenció del grup municipal 
de la CUP, que llegeix a continuació: 
 

 
MANIFEST INSTITUCIONAL  
 
Davant el greu atac que va patir durant la matinada de dimecres, dia 1 de maig, 
la seu del Partit Popular de Catalunya a Mataró, impropi  d’una societat oberta i 
tolerant com la mataronina,el Ple de l’Ajuntament de Mataró vol expressar la 
seva absoluta condemna a uns fets que no són res més que la mostra d’una 
actitud feixista, intransigent i antidemocràtica. 
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Aquest Ajuntament proclama que qualsevol ideologia o qualsevol idea política 
hi té cabuda dins d’un estat de dret sempre que respecti el lliure joc democràtic 
i que accepti que hi ha persones que poden pensar diferent. Les actituds 
totalitàries no són acceptables en la nostra societat. Voler callar la veu dels que 
pensen diferent de nosaltres no és tolerable en una societat que ha demostrat 
que ha volgut construir el seu futur a partir de l’acceptació del pensament de 
tothom, sense revenges ni justificacions de la violència    i amb una única 
condició: l’acceptació i el respecte cap a les llibertats individuals i col·lectives de 
les persones i els pobles de l’Estat. 

Manifestem el suport al PPC de Mataró i a tota la societat mataronina. Aquest 
respecte a les regles del joc ens ha de donar força per poder defensar 
democràticament i pacíficament qualsevol idea política. Però que sàpiguen els 
intransigents que no poden tenir cabuda ni cobertura en una societat 
democràtica. 

Mataró, 2 de maig de 2013 

 

   
A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions 
Institucionals aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 26 
d’abril de 2013: 

 
 
2.a Declaració Institucional que presenta el grup municipal del PPC per tal 

que l’ajuntament de Mataró demani al Govern d’Espanya que es legisli la 
prohibició del Burka, el Nikab i qualsevol altra indumentària que pugui 
suposar un menysteniment de les persones per qüestió de gènere. 

 
Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de CIU, PSC, 
PPC i PXC i els vots en contra del grup municipal d’ICV-EUIA i la CUP  
 
El regidor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“1.- L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà a la Federació de Municipis i Províncies 
per tal de que demani al Govern Espanyol que reguli sobre  la identificació de 
les persones a les dependències municipals i sobre la salvaguarda de drets tant 
fonamentals com el de la dignitat de la persona, la igualtat entre homes i dones 
i el dret a la seguretat, que com a mínim són tant importants com el dret a la 
llibertat religiosa. 
 
2.- L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà en els mateixos termes al Ministeri de 
Justícia demanant-los que en el plaç mes breu possible legisli sobre la 
prohibició de portar peces de roba a l’espai públic o dependències municipals 
que puguin suposar problemes de seguretat (identificació) o bé un 
menysteniment de la persona que ho porta o de la seva igualtat vers una 
persona de diferent sexe, com ara ho suposen el burka o el hiyab.” 
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2.b Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA a favor 

de la prevenció de residus, la reivindicació del sistema de devolució 
dipòsit i retorn (SDDR) i la reclamació a Ecoembes d’un preu just per 
retribuir les recollides selectives que fem els ens locals. 
 
Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de PSC, PPC, 
PxC, ICV-EUIA i CUP i l’abstenció del grup municipal de CIU. 
 
El regidor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-EUIA, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- Manifestar el nostre rebuig a la possible rebaixa a l’entorn d’un 10% 
de les retribucions d’Ecoembes als ens locals per a la recollida, transport i 
selecció d’envasos i d’embalatges. 
 
Segon.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que prorrogui el 
conveni vigent amb Ecoembes, si cal 5 anys més, mentre dissenya amb la 
cooperació local un nou model de conveni. 
 
Tercer.- Demanar a la FMC, l’ACM i l’AMB que encapçalin la petició de la 
pròrroga de l’actual conveni vigent amb Ecoembes. La voluntat del món local és 
treballar junts amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) una proposta 
alternativa. 
 
Quart.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que faciliti les 
dades d’avaluació de compliment d’objectius del Programa de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012). 
 
Cinquè.- Demanar que en el nou Programa de Gestió de Residus Municipals 
de Catalunya (PROGREMIC 2013-2018) s’incorporin nous objectius de 
prevenció, tenint en compte un nou model de conveni amb els Sistemes 
Integrats de Gestió (SIG). 
 
Sisè.- Sol·licitar a la FMC, l’ACM i l’AMB que tinguin un paper actiu en la 
defensa dels interessos dels municipis i la ciutadania respecte a la cobertura de 
les despeses de les recollides subjectes al principi de la responsabilitat del 
productor. 
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar una llei que 
permeti implantar a Catalunya el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn 
(SDDR), així com en el disseny i anàlisi del cicle de vida dels envasos i en la 
prevenció del sobreenvasat. 
 
Vuitè.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que promogui 
l’Observatori d’envasos i embalatges, amb la participació activa de tots els 
implicats, per fomentar la prevenció i el reciclatge. 
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Novè.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que cooperi amb 
el món local donant suport tècnic per elaborar i promoure els Plans locals de 
Prevenció en matèria de generació de residus. 
 
Desè.- Obrir la participació a experts, sectors implicats i entitats socials entorn 
el model i el debat, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la prevenció i en 
la generació de residus. 
 
Onzè.- Donar trasllat dels acords a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), 
al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a la FMC, a 
l’ACM , als grups de l’AMB, a Ecoembes, Ecovidrio i a la Xarxa Retorna.” 
 

 
 
2.c Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista contra 

la reducció de pressupost del Consorci Sanitari del Maresme. 
 

Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals. 
 
La regidora Consol Prados, del grup municipal Socialista, llegeix la part 
dispositiva dels acords: 
 
1. “Defensar que el Consorci Sanitari del Maresme des de la seva creació ha 
apostat per la qualitat del servei, l’optimització dels recursos i l’eficiència i 
eficàcia, especialment gràcies al treball i l’esforç dels professionals. 
 
2. Demanar a la Conselleria de Salut que prengui en consideració i reconegui 
el dèficit que arrossega el CSDM des de la seva creació. 
 
3. Encarregar un informe i informació transparent sobre les llistes d’espera i el 
compliment dels processos garantits, la reducció de llits a l’Hospital de Mataró, i 
els serveis que han estat afectats per la reducció pressupostària. 
 
4. Exigir a la Conselleria de Salut la no reducció del 10% anunciat per aquest 
any, que sumat als retards en el pagament als proveïdors, pot suposar el 
col·lapse del CSDM. 
 
5. Exigir a la Conselleria de Salut i a la Direcció del CSDM que no apliqui cap 
més rebaixa en les retribucions del personal durant aquest any 2013.” 

 
 
2.d Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la CUP en 

suport als treballadors de l’ACN, Catalunya Ràdio i TV3. 
 

Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de CIU, PSC, 
PPC, ICV-EUIA i CUP  i els vots en contra del PXC.  
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   El regidor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular,  llegeix la part dispositiva dels acords: 

 

“Donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores afectats 
pels plans de reorganització de l’Agència Catalana de Notícies, Catalunya 
Ràdio i TV3, com també defensar el sistema públic de mitjans de comunicació 
per garantir la llibertat i pluralitat informativa, tot i tenint present la necessitat 
de racionalitzar i prioritzar la despesa pública en uns moments en que les 
necessitats bàsiques de molts catalans i catalanes no estan ben cobertes i 
s’està retallant en polítiques de benestar social.” 

 
 

 
 

DICTAMENS 
 

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

Àrea de Promoció Econòmica i Innovació 
 

3  - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MATARÓ.  
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de la Corporació Municipal de Mataró va aprovar en data 3 de maig de 2012 
els Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró. 
 
Després de quasi un any de funcionament, i la celebració del dos sessions plenàries, 
s’ha detectat la necessitat de modificar l’article 5 dels seus estatuts per tal de facilitar 
la participació en el Ple de totes les entitats integrants, nomenant una persona 
substituta pel supòsit que la persona titular no pugui assistir. 
 
En la sessió del Ple del Consell Econòmic i Social celebrada el passat 20 de febrer, 
es va aprovar elevar la proposta de modificació de l’article 5 al Ple municipal, tal i com 
preveu l’article 6 dels mateixos Estatuts, que estableix que una de les competències 
del Ple és la d’elevar propostes de modificació dels Estatuts del Consell Econòmic i 
Social de Mataró al Ple municipal. 
 
D’acord amb l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal mitjançant decret 
d’Alcaldia núm. 1871/2013, de 19 de març, es va aprovar l’avantprojecte de 
modificació de l’art. 5 dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró i es va 
lliurar als Grups municipals per al seu examen en un termini de quinze dies, sense 
que hagin presentat cap al·legació o suggeriment en contra del seu redactat. 
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Vist el que estableix l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, els  articles 178 
i 179 de Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, i articles 63 a 68 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis. 
 
Per tot el que s’ha exposat, en us de la atribucions que m’atorga la legislació vigent 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 5 dels Estatuts del Consell 
Econòmic i Social de Mataró, en el sentit següent: 
 
Redacció actual: 
 
“Article 5. El màxim òrgan de govern del Consell Econòmic i Social de Mataró és el 
Ple, integrat pel President/a i per:  
 

• Sis representants de les organitzacions sindicals més representatives a Mataró, 
tres proposats per UGT i tres proposats per CCOO, d’acord amb la 
representativitat que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica de Llibertat 
Sindical. 

• Sis representants de les organitzacions empresarials més representatives a 
Mataró, en la proporció en que s’acordi.  

• Sis representants nomenats per l’Alcalde, tenint en compte les propostes dels 
grups municipals, entre persones representatives de la vida política, cívica, 
cultural, professional i social de la ciutat. 

 
Els membres del Ple són proposats per les organitzacions i nomenats per decret 
d’Alcaldia”. 
 
Redacció proposada: 
 
“Article 5. El màxim òrgan de govern del Consell Econòmic i Social de Mataró és el 
Ple, integrat pel President/a i per:  
 

• Sis representants de les organitzacions sindicals més representatives a Mataró, 
tres proposats per UGT i tres proposats per CCOO, d’acord amb la 
representativitat que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica de Llibertat 
Sindical. 

• Sis representants de les organitzacions empresarials més representatives a 
Mataró, en la proporció en que s’acordi.  

• Sis representants nomenats per l’Alcalde, tenint en compte les propostes dels 
grups municipals, entre persones representatives de la vida política, cívica, 
cultural, professional i social de la ciutat. 

 
Els membres del Ple són proposats per les organitzacions, que també podran 
proposar substituts/es. Tots ells seran nomenats per decret d’Alcaldia”. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant la inserció del corresponent anunci als taulers d’anuncis de l’Ajuntament i 
al Butlletí oficial de la província de Barcelona, per tal de que les persones 
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interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions i suggeriments que 
estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució definitiva. 
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació de l’art. 5 dels Estatuts en 
cas de no presentar-se al·legacions o suggeriments durant el període d’informació 
pública. 
 
Quart.- Un cop aprovada definitivament, publicar el text íntegre dels Estatuts en el 
Butlletí oficial de la província de Barcelona, i ressenya en el DOGC, i trametre un 
exemplar del mateix a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya als efectes establert a l’article 65 de la LBRL. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als agents representats en el Consell.” 
 
 

 

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

Popular, manifesta que aquesta és una proposta de pur tràmit per esmenar unes 

mancances d’uns Estatuts que segurament, en el moment de redactar-los, no es van 

tenir en compte. 

Inicialment, quan es va aprovar, nosaltres ja vam mostrar el nostre desacord en com 

es plantejava. No hi vèiem cap mena d’acció concreta, més enllà de la foto fent veure 

que es feia alguna cosa per l’economia. Jo recordo grans titulars mediàtics, però la 

veritat és que la situació econòmica de la ciutat no ha canviat o, si ho ha fet, ha estat 

a pitjor. Cal anar més enllà d’aquests consells econòmics municipals.  

Des d’aquí demano als diferents grups polítics amb responsabilitat de govern, tant a 

la Generalitat, com a l’Estat, que exigeixin als seus respectius partits canvis 

contundents en les polítiques econòmiques que continuen beneficiant els de sempre. 

Aquesta lògica del benefici d’uns pocs per sobre dels interessos generals s’ha de 

canviar.  

No obstant això, nosaltres no volem posar cap trava a aquest Consell Econòmic. 

Quan veiem que fan coses amb les quals ens sentim còmodes, no tindrem cap 

inconvenient a participar-hi. És per això que nosaltres hi votarem a favor.  

 

 

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

que el Consell Econòmic i Social, que no municipal, el van proposar la patronal i els 

sindicats majoritaris i es va votar la seva creació per unanimitat en aquest ple.  
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Em sembla que el representant de la CUP s’està referint al Pacte pel 

Desenvolupament Econòmic i Social, que sí que és purament municipal i en el marc 

del qual ja hem fet una reunió i, dintre de poc, farem la segona. En aquesta sí que es 

va abstenir. Tot i això, d’acord amb tots els grups, els hem convidat a participar-hi. 

Aquest té un àmbit més polític i té raó en què a tots ens agradaria concretar més i 

poder fer més coses a nivell de política.  
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

-Servei de Secretaria General- 
 
4  - APROVAR LA MINUTA PER A L’ATORGAMENT DE PODERS 

PER A PLETS GENERALS I ESPECIALS PER A ALTRES 

FACULTATS, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 1/2000 

D’ENJUDICIAMENT CIVIL, A FAVOR DELS PROCURADORS DE 

MATARÓ A PARTIR DE L’ANY 2013. 

 
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 
“En data 8 de maig de l’any 2003 es va aprovar pel Ple de la Corporació la minuta per a 
l’atorgament de poders per a plets generals i especials per a altres facultats en 
compliment de la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil a favor dels procuradors de Mataró, 
de Barcelona i de Madrid. 
 
Aquest poder per a plets es va escripturar davant el notari de Mataró Juan Antonio 
Moncada y del Pardo, amb el número de protocol 121 de data 9 de maig de 2003. 
Actualment, aquest protocol està traspassat a la notaria Varela Espinosa $ Garcia SCP, 
amb motiu del tancament de l’oficina del notari que va actuar en el seu moment. 
 
Han transcorregut deu anys des de l’inicial apoderament. L’acord de Ple i el protocol 
notarial número 121 de data 9 de maig de 2003 recullen l’apoderament a favor de 
procuradors que, per raó del transcurs del temps, ja no exerceixen professionalment 
o estan a punt de jubilar-se. Per altre costat, a la ciutat de Mataró s’han ampliat el 
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nombre de despatxos professionals que exerceixen l’activitat de procurador dels 
tribunals.  
 
Per aquestes raons, es considera adient revisar l’acord de Ple de la Corporació de data 
8 de maig de l’any 2003 i ampliar els poder per a plets generals i especials per a altres 
facultats de l’Ajuntament de Mataró a tots els procuradors amb domicili a la ciutat, 
mantenint-se els procuradors de Barcelona i de Madrid. 
 
La representació de l’Ajuntament de Mataró en judici és una representació tècnica, 
regulada a la Llei Orgànica del Poder Judicial i a la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa. El Procurador dels Tribunals és un representant de les parts en el 
judici (ad litem). Aquesta representació processal de la part es presta de forma 
especialitzada per professionals del dret habilitats de forma exclusiva i per ministeri 
de la llei per a l’exercici de la funció. 
 
La gestió processal del procurador respon a la idea de “mandat representatiu”, figura 
regulada en els  articles 1709 a 1739 del Codi Civil i que es configura i delimita en el 
poder de representació o negoci jurídic d’apoderament. La intervenció del procurador 
per a la realització de les actuacions processals és conseqüència de la necessitat 
d’un representant de la part en el plet que garanteixi que el procediment es 
desenvolupa amb el compliment d’unes garanties jurisdiccionals i processals i que, en 
definitiva, s’assoleixi el principi de tutela jurisdiccional efectiva.  

 
La llei estableix el principi general de la preceptiva intervenció del procurador a l’art. 
23 de la Llei 1/2000 (“La compareixença en judici serà per mitjà de procurador 
legalment habilitat per actuar en el tribunal que conegui del judici”).  
 
En l’àmbit de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa l’article 23 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, disposa: 

1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán 
conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo 
caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su representación al 
Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones. 
2. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán 
conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. 

 
No obstant, l’art 543 de la vigent Llei Orgànica del Poder Judicial admet de forma 
excepcional que la representació i defensa de les entitats locals correspongui als 
lletrats dels serveis jurídics de les administracions públiques; aquesta representació 
per part dels serveis jurídics municipals, a la pràctica, dilata les actuacions 
processals. L’atorgament de l’apoderament als procuradors respon a una prevenció 
processal motivada per l’elevat volum de procediments jurisdiccionals contenciosos – 
administratius interposats, evitant-se el risc de presentació intempestiva dels escrits i 
recursos que es desenvolupen en jutjats i tribunals de dins i fora de Mataró. 
 
En general, correspon al procurador, un cop acceptat el càrrec, representar a la part 
en el procediment, seguir l’assumpte, i transmetre a l’advocat tota la documentació, 
antecedents i instruccions que li siguin comunicades i/o notificades de forma que se’l 
tingui al corrent del curs del plet. 
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El “poder de representació” o “poder per a plets” fa referència tant a la declaració de 
voluntat de qui atorga el poder –acte unilateral de l’Ajuntament - com al document 
notarial en el que hi consta la declaració. La constància documental és requisit per 
acreditar en el litigi l’existència de la representació però requereix l’acceptació de 
l’exercici del càrrec per part del procurador, moment en el que neixen els dret i 
obligacions del mandat representatiu. 
 
En l’àmbit de l’administració local, la designació del procurador que representa a 
l’Ajuntament en el plet s’efectua per decret d’alcaldia o del regidor - delegat i 
requereix el que en la praxis jurídica es denomina “l’acepto” del càrrec de procurador 
davant el jutjat o tribunal (moment en el que es perfecciona el mandat representatiu). 
 

El contingut del poder de representació ve determinat en l’art. 25 de la Llei 
1/2000, d’Enjudiciament Civil que distingeix entre el “poder general” i el 
“poder especial”.  

 
a) El Poder General per a plets faculta al procurador per a realitzar 

vàlidament, en nom de qui atorga el poder, tots els actes processals 
compresos, d’ordinari, en la seva tramitació. 

b) El Poder Especial és necessari: 
 

• Per a la renuncia, transacció, desistiment, aplanament, submissió a 
arbitratge i les manifestacions que puguin comportar sobreseïment del 
procés. 

• Per als casos que la llei ho determini expressament. 
 
La llei determina que no es poden apoderar aquells actes que s’han de fer 

personalment pels litigants. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació de la minuta de poders és el Ple de la 

Corporació municipal atenent que l’àmbit d’actuació del poder és tant 
general com especial i afecta a diverses matèries de competència 
municipal (transacció, exercici i renuncia d’accions etc.); per a la seva 
signatura caldrà facultar a l’alcalde - president de l’Ajuntament. 

 
En virtut de l’exposat proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
“Primer.- Aprovar la minuta adjunta a l’expedient per a l’atorgament de Poders per a 
plets generals i especials per a altres facultats, en compliment de la Llei 1/2000 
d’Enjudiciament Civil, a favor dels Procuradors de Mataró següents: 
 

- Sra. Ester Bartra Corominas 
- Sra. Sílvia Calvo Vidal 
- Sra. Anna Charques Grífol 
- Sra. Marta Cusachs Colomer 
- Sra. Diana Duch Ramos 
- Sr. Eduardo Rafael Entralla Martínez 
- Sr. Joan Manuel Fàbregas Agustí 
- Sra. Núria Fàbregas Devesa 
- Sra. Dolors Javier González 
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- Sra. M. del Carmen Lleonart Roca 
- Sra. M. Pilar Martínez Rivero 
- Sr. Francesc d’Assís Mestres Coll 
- Sra. M. Àngels Opisso Julià 
- Sra. Caritat Pascuet Soler 
- Sra. Sílvia Roig Serrano 
- Sra. M. José Sarrionandía Chacón 
- Sra. Gemma Sauleda Rivas 
- Sr. David Sebastià Campos 
- Sra. Anna M. Terradas Cumalat 
- Sra. Sandra Trullas Paulet 
- Sra. Sílvia Zaldua Rodríguez-Gachs 
 

 

Segon.- Elevar a la formalització davant notari i per escriptura pública d’aquests poders 
per als procuradors de Mataró, facultant a l’Il·lustríssim Sr. Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Mataró per a la seva signatura. 
 
Tercer.- Aprovar la minuta d’honoraris professionals del notari que importarà la 
quantitat de 60 euros aproximadament. 
 
Quart.- Mantenir el poder per a plets dels procuradors de Barcelona y Madrid que es va 
acordar pel Ple de la Corporació en data 8 de maig de 2003 i que es va escripturar 
davant el notari de Mataró Juan Antonio Moncada y del Pardo, amb el número de 
protocol 121 de data 9 de maig de 2003. ” 

 

 

 

El senyor Manuel Monfort, Secretari de la Corporació, explica que aquesta és una 

proposta per ampliar el nombre de procuradors exercint a Mataró que tenim 

apoderats a través d’escriptura notarial. Teníem l’última escriptura de l’any 2003. En 

aquests deu anys hi ha hagut moviments d’altes i baixes i, per tant, es tracta de 

regularitzar la llista de procuradors.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Gestió Econòmica- 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 5 i 6  

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
 5  - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE 

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI 

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

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, 

REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA D’AJUST 

APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012. 
 

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, dóna 

compte del següent : 

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

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

2. Accedir al pagament dels reintegraments dels saldos deutors resultants en les 
liquidacions definitives de la participació en tributs de l’estat dels anys 2008 i 
2009 en 120 mesos. En aquest cas el pla era requisit perquè els comptes 
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municipals incomplien amb el límit d’endeutament i també am el termini de 
pagament a proveïdors que fixa la Llei 3/2004 

Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i 
econòmic-financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 
de desembre de 2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament 
financer de les societats municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat que amb l’assumpció anterior es deixa de complir. 
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor 
sobre el compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera , referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el 
Ministeri en juny de 2012. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui 
legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per 
al compliment i efectivitat de l’anterior acord.” 
 

 

 

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

Popular, explica que, arran d’una llei que obliga a fer el seguiment del Pla d’Ajust, es 

passen comptes al ple municipal.  

Jo no dubto de la professionalitat dels tècnics. Entenc que estan fent una bona feina, 

però no estic tranquil, ni jo ni molta gent d’aquests consistori. El Sr. Reixach ha dit 

que són dades provisionals, que encara estem en el primer trimestre. Per a mi encara 

és molt precipitat anunciar el tancament sense romanent negatiu per aquest any i que 

el Pla d’Ajust es complirà. La situació és molt complicada. Hem de recordar que no 

tenim un pressupost aprovat per aquest any. Estem amb un pressupost prorrogat, 

cosa que encara dificulta més el desenvolupament d’aquest any, sabent que han 

canviat coses importants respecte a l’any passat.  

Recordar que aquest Pla d’Ajust ha pogut quadrar gràcies a les retallades en els 

costos de personal. M’agradaria que no es tornés a fer servir aquesta política de 

retallades en els sous. Esperem que  es pugui assolir el romanent no negatiu sense 

aquestes retallades. Cal alguna cosa més que esperar a veure-les venir perquè, cada 

poc, hi ha menys capacitat de reacció, sobretot arran del que ens tenen acostumats 
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des de l’Estat en què, via Reial Decret, se’ns imposen un seguit de mesures molt 

dràstiques.  

Respecte a la lluita contra la morositat, estem a 146 dies, quan la llei estableix que 

s’ha de pagar a 30 dies. La línia de confirming és l’única alternativa per a aquells que 

volen cobrar abans. El confirming està bé però recordem que els costa diners als que 

necessiten cobrar. 

 

 

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

Catalunya, explica que hi ha una dada que no surt en aquest informe del primer 

trimestre i que val la pena recordar. Hi ha una xifra d’ingressos que ha pujat 

considerablement, que és la de l’arrossegament de la grua. Ha pujat més d’un 40% 

en aquest primer trimestre.  

Quan es parla de dèficit i del govern central me’n recordo d’un senyor baixet i amb 

bigoti que va intentar fer una llei que es deia Llei del Dèficit Zero. Tant de bo s’hagués 

implantat perquè ara ens estalviaríem molts problemes.  

 

 

 

6  - INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 

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

PER AL COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME 

TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES QUE LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL 

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, dóna 

compte del següent : 
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“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat 
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor i 
la Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i els seus dependents al 1r 
trimestre 2013. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de 
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la 
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions 
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 
 

 
 

Resum de pagament realitzats en el 
primer trimestre

Període mig de 
pagament 

Període mig de 
pagament 

excedit
(PMP)(dies) (PMPE) (dies) Núm. de pagaments Import total Núm. de pagaments Import total

Ajuntament de Mataró 147,23 93,1 143 306.256,10 1050 6.693.619,96
Mataró-Audiovisual 50,12 21,79 31 9.931,88 29 63.726,94
CMAC 101,43 62,4 2 121,31 47 21.449,11
Consorci TDT 182,6 146,75 7 676,39 25 34.503,53
TOTAL 146,26 92,61 183 316.985,68 1.151 6.813.299,54

Dins del període legal de 
pagament

Fora del període legal de 
pagament

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i els 
seus ens dependents. és de 146,26 dies, excedint-se en 116,26 dies del període fixat 
per la Llei. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 1.334 pagaments d’import global 
7.130.285,22 €. 
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 92,61 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut 
a partir de 1.151 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 
6.813.299,54 €. 
 

 
 
 

 
Durant el 1r trimestre 2013 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de 
l’Ajuntament ni dels seus ens dependents. 
 
 

 

1. Pagaments realitzats en el trimestre: 

2. Interessos de demora pagats en el període:  

3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 
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Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del primer trimestre

Període mig del 
pendent de 
pagament 

Període mig 
del pendent de 

pagament 
excedit

(PMPP)(dies) (PMPPE) (dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 92,45 46,91 566 1.161.231,54 802 6.292.963,70
Mataró-Audiovisual 44,64 22,39 11 2.087,58 11 6.871,69
CMAC 90,84 54,68 4 339,56 17 16.095,10
Consorci TDT 110,51 88,24 4 6.174,86 14 33.335,85
TOTAL 92,48 47,12 585 1.169.833,54 844 6.349.266,34

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de 
pagament al final del trimestre

Fora del període legal de 
pagament al final del trimestre

 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de 
pagament de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 92,48 dies. Aquest càlcul 
s’ha obtingut a partir de 1.429 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 
7.519.099,88 €. 
 
Període mig del pendent de pagament excedit  (PMPPE): el període mig del 
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 47,12 
dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 844 operacions pendents de pagaments 
fora del període legal d’import acumulat 6.349.266,34 €. 
 
 
 

 
 
 

(PMOPR) Número Import total
Ajuntament de Mataró 0 0 0,00
Mataró-Audiovisual 0 0 0,00
CMAC 0 0 0,00
Consorci TDT 0 0 0,00
TOTAL 0,00 0 0,00

Període mig 
d'operacions 

pend. 
reconeixement 

Resum de factures o doc. justificatius 
al final del primer trimestre amb mes de 
tres mesos des de la seva anotació en 

el registre de fact., pend. de 
reconeixement de l'obligació

Pendent de reconeixement obligació

 
 

 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord 
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
tutela financera dels Ens Locals.  
 

4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin transcorregut 
mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions: 
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Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui 
legalment el substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 

 

-Servei d’Ingressos- 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 7, 8, 9, 

10 i 11 per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
7  - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LES ESCOLES 

BRESSOL, PER AL CURS 2013-2014 
 

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

proposta següent: 

 

“En data 16 d’abril de 2013 la Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha 
proposat l’aprovació dels preus públics de l’escola bressol per al curs 2013-2014. 
 
 
Els preus són els següents: 
 
-  SERVEI D’ESCOLA BRESSOL: 
 

Infants de 0-1 anys ………………………………….           1.970,00 €/curs 
 Infants d’1-3 anys   ……………………………….…           1.465,00 €/curs 
 Infants de 0-1 anys (mitja jornada)…………………...          1.110,00 €/curs 
 Infants d’1-3 anys (mitja jornada)…………………...             814,00 €/curs 
 Infants d’1-3 anys (intensiu 5 hores)............................          1.150,00 €/curs 
 
Aquest preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 
 
L’IME podrà atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar, en cas de coincidir dos 
germans 
escolaritzats i, del 15%, en cas de tres germans. 
 
 
- SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA: 
 
 Preu per infant……………………………………....             5,00 €/trimestre 
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- SERVEI DE PERMANÈNCIES:  
  

½     h. permanència fixa ………………..…………             23,00 €/mes 
 ½     h. permanència esporàdica …………………..               3,50 € 
 
 
- SERVEI DE MENJADOR:  
  

Abonament infants de 0-1 anys (5 dies setmana)….......                 152,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (5 dies setmana)….......                 164,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (4 dies setmana)….......                 129,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (4 dies setmana)........…                149,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (3 dies setmana)…........                  99,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (3 dies setmana)…........                124,00 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (2 dies setmana)…........                 70,00 € 
Abonament infants de 1-3 anys (2 dies setmana)........…                 89,80 € 
 
Abonament infants de 0-1 anys (1 dia setmana)….........                 36,70 € 
Abonament infants de 1-3 anys (1 dia setmana)….........                 48,00 € 
 
Tiquets menjador infants de 0-1 anys (5 dies)................     44,40 € 
Tiquets menjador infants de 1-3 anys (5 dies)................     53,00 € 
 
Preu esporàdic per menú  (0-1 anys)………………...        10,30 €/menú    

 Preu esporàdic per menú  (1-3 anys)………………..             13,10 €/menú  
  
 Preu dia servei alternatiu (0-1 anys).............................            8,90 €/menú 
 Preu dia servei alternatiu (1-3 anys).............................          10,60 €/menú 
 
 Preu menú personal docent………………………         4,10 €/menú 
 
 
Els alumnes que hagin sol.licitat reserva pel servei de menjador, en el cas de no 
utilitzar-lo, tindran dret a la devolució de 3,5 € per menú no servit, sempre que hagin 
avisat al centre amb suficient antelació.  

 
- SERVEI DE VACANCES (ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA) 
   

Preu servei alternatiu nens 0-1 anys…………………..                    10,20 €/dia 
Preu servei alternatiu nens 1-3 anys…………………..                      9,80 €/dia 
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A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de  l'Ajuntament, 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de l’escola bressol per al curs 2013-2014.    
 
Segon.-  Publicar el precedent acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.” 

 
 

 

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

Popular, expressa preocupació perquè no hi ha bon ambient. 

La comunitat educativa no està satisfeta amb l’actual situació. Els pares, les mares, 

els usuaris tampoc no estan contents. Les administracions locals tampoc haurien 

d’estar contentes en un context en què les retallades per part de la Generalitat han 

estat constants i brutals. El que fins ara eren aportacions a tres bandes entre la 

Generalitat, l’Ajuntament i els usuaris, ara les aportacions de la Generalitat s’han 

retallat de forma dràstica. El que inicialment eren 1.800 euros, després van passar a 

1.600 euros, després a 1.300 euros i després a 800 euros. No sabem quant ens 

donaran l’any que ve, però si aquesta és la tendència, el resultat és evident: ens 

carreguem l’educació pública de qualitat. Pensem que per aquí no es pot passar.  

Hi ha hagut, però, un procés que agraïm, en el qual els grups municipals hi hem 

pogut dir la nostra, un procés en què també s’ha escoltat les AMPES i s’han tingut en 

consideració algunes de les aportacions que s’han fet.  

Continuem sent crítics perquè continuem estan preocupats.  

A l’escola bressol es plantejaven unes puges inicials d’entre el 5% i el 8%. Al final 

queda en un 5%, cosa que demanaven les diferents AMPES. El que no ens convenç 

són els preus dels menjadors escolars, ni que s’apugin un 2%. Al nostre entendre són 

caríssims. 164 euros de quota mensual per dinar és un abús. Creiem que 13,10 euros 

per deixar el teu fill a dinar a l’escola és massa. La comparativa la podem fer amb 

altres ciutats que també ofereixen aquest servei a un preu molt més econòmic. 

Alguna cosa no estem fent bé. Hi ha escoles que ofereixen preus de 5,50 euros i de 

6,20 euros. Haurem d’estudiar com ho fan, haurem de veure què estem fent amb els 

monitors, què estem fent amb el servei que hem traspassat a una empresa privada, 

haurem de veure propostes com l’autogestió. Creiem que hi ha moltes coses a fer.  
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També creiem que en alguna cosa hem avançat com, per exemple, amb el tema de 

les beques. Nosaltres ens vam reunir i vam plantejar el tema de la tarifació social, 

perquè crèiem que era molt important no deixar cap família fora de l’escolarització per 

motius econòmics. Esperem que s’aconsegueixi.  

Inicialment hi ha un pressupost de 45.000 euros, però encara no tenim pressupost 

definitiu i no sabem a quantes famílies arribarà. Estem contents que es tinguin en 

compte els ingressos familiars per determinar qui hi tindrà accés i esperem que 

enguany s’ampliï de forma considerable el nombre de famílies que puguin accedir a 

aquestes beques.  

També valorem positivament l’horari flexible que es proposa. Aquestes 6 hores i mitja 

era una demanda que es feia des dels pares i des de les direccions de les escoles. 

Creiem que aquest és un servei que ha d’oferir facilitat a les famílies per educar els 

fills. L’escolarització ha de ser un instrument de cohesió social importantíssim. Veiem 

positiu que hagi disminuït considerablement la quota respecte a l’any passat. En 

general, però, pensem que hi ha moltes coses a revisar. Considerem que encara els 

preus són massa alts.  

Pel que fa a l’Institut Miquel Biada, el procés participatiu no ha estat tan complert com 

el que s’ha portat a terme amb les escoles bressol i les diferents AMPES. Fins ara 

teníem el plenari de l’IME. Arran de la integració amb l’Ajuntament, no s’han produït 

aquestes reunions i el mateix comitè d’empresa no està al dia de quins han estat els 

canvis, cosa que lamentem. En aquest punt ens abstindrem perquè, malgrat que 

augmenta un 3%, no ho veiem clar.  

Respecte a l’escola d’adults, hi votarem a favor perquè estem a favor de congelar els 

preus públics. L’Ajuntament fa una aportació important en un moment en què l’atur és 

tan dramàtic. Des de la maduresa les persones es poden reciclar per entrar al mercat 

laboral. Aquesta és una via en la que hem de continuar insistint per donar sortida a 

gent que està condemnada a l’atur estructural i de llarga durada.  

Quant al tema de l’Escola Municipal de Música, manifestem la nostra preocupació 

perquè no sabem per on es va. És cert que la pujada s’ha reduït a un 3%, quan 

inicialment era d’un 12%. La pujada s’ha produït en la majoria d’ofertes educatives, 

excepte el nivell de formació avançat 2, que es redueix, i en algun grau superior, que 

no augmenta. No augmenta perquè l’any passat ja va tenir un augment desorbitat. 

Això ha generat conseqüències. Molta gent no ha pujat de nivell per no haver de 
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pagar tant. El volum d’estudiants és petit i no hauria de suposar un trasbals en el 

pressupost. 

Jo preguntava cap on anem perquè altres ciutats importants inverteixen molt més que 

Mataró en la música. Granollers i Sabadell hi inverteixen un milió d’euros i Igualada 

1,5 milions. L’Ajuntament de Mataró hi inverteix inicialment 400.000 euros però 

després, amb les quotes, resulta que n’ha invertit 250.000. També ens preocupen les 

aportacions de la Generalitat, que haurà de començar a aclarir què aporta a les 

escoles de música perquè, a data d’avui, encara és una incògnita, cosa que genera 

contradiccions. El perill és que els usuaris no vegin com una opció de qualitat el fet de 

cursar aquests estudis en l’educació pública. També hi ha el risc que el professorat 

marxi per causa d’un sou baix i d’un Ajuntament poc implicat. 

Jo reclamo implicació i que ens creiem l’Escola Municipal de Música perquè a la 

llarga ens en sentirem orgullosos. Nosaltres en aquest punt ens abstindrem. 

Respecte als preus públics del Centre de Formació Permanent Tres Roques, hi ha 

hagut el mateix procés que en altres àmbits educatius. Inicialment hi havia una 

proposta molt elevada i després s’ha ajustat. Si s’augmenten molt els preus, la gent 

no ve i llavors els comptes no surten. Tampoc no surten els comptes si tenim un 

pressupost en què els darrers anys va disminuint l’aportació del govern municipal. 

S’ha  hagut de fer ajustos a nivells salarials i a nivell d’oferta. També hi ha hagut 

ajustos en la categorització de les diferents ofertes formatives. Nosaltres veiem una 

línia molt fina en la definició de què és un curs de professionalització. Què és el que 

dóna formació? En aquest cas es penalitzen els cursos de cultura general. Quan una 

persona s’introdueix en un cicle formatiu, si gaudeix de l’aprenentatge, segur que pot 

sorgir un projecte enriquidor de promoció econòmica de tots nivells. Aquest centre és 

importantíssim per a la ciutat, un centre que situa Cerdanyola en el mapa de Mataró. 

És un centre que s’ha de continuar potenciant i no portar a terme aquesta política 

“d’anar fent” perquè, si només fem això, la cosa anirà morint mica en mica. Enguany 

ha disminuït una mica el nombre d’usuaris, s’han incrementat preus i la difusió ha 

disminuït. Aquesta no pot ser la política. En aquest punt nosaltres ens abstindrem. 
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que en temes educatius, sanitaris i de 

benestar social les retallades han sigut dures. 

Això feia preveure que aquesta primera proposta del govern municipal respecte a 

l’increment de serveis educatius municipals també aniria en la mateixa línia, no per 

voluntat, sinó perquè derivava d’un incompliment dels seus acords per part de la 

Generalitat. Entenem que la proposta que hi havia inicialment era de seguir transferint 

aquest increment de costos que no cobreix la Generalitat de forma deslleial amb els 

ajuntaments.  

Jo volia reconèixer el valor del camí recorregut. L’any passat va ser costós. Aquest 

any ha estat una mica més fàcil posar-nos d’acord. Crec que el govern municipal ha 

sabut modular l’escolta dels diversos moviments socials de la ciutat: pares, AMPES, 

educadors; sobre els quals té responsabilitat la titularitat municipal. L’escenari desitjat 

seria el no increment de costos en matèria educativa, però entenem que són 

raonables els escenaris als que hem arribat. Per aquest motiu, nosaltres  votarem 

favorablement totes les propostes de preus públics, la qual cosa no vol dir que quedin 

tots els aspectes coberts. N’hi ha molts que són susceptibles de millora. El Sr. Safont-

Tria ha fet una llarga llista.  

Entenem que aquesta receptivitat que hi ha hagut fins ara per millorar algunes de les 

propostes inicials que s’havien plantejat ha de funcionar al llarg de l’any per millorar-

ne algunes que són especialment importants com, per exemple, la partida de beques 

d’escoles bressol, el calendari d’aquestes beques o les millores als menjadors perquè 

no s’incrementi la seva despesa. Ens queda camí per recórrer.  

Tot això és important per a la ciutat perquè no es el mateix continuar la creació de 

serveis educatius i mantenir-los, que desmantellar-los. El desmantellament ens porta 

a una situació de futur difícil. Entenem que això és una aposta econòmica del govern i 

celebrem que aquesta aposta es faci en l’àmbit educatiu, en alguns casos de manera 

indiscutible, com és el cas de l’escola d’adults, en què no hi ha hagut cap  increment 

i, en altres casos, modulant l’increment.  

L’escola bressol té dos reptes: la flexibilitat dels horaris per poder tenir nous usuaris i 

que aquest no sigui un espai de guarda dels infants, sinó un espai educatiu. Estem 

convençuts que tant els ensenyaments primerencs, de 0 a 3, com els ensenyaments 

permanents, al llarg de la vida, són dues columnes essencials per guanyar la lluita 

contra el fracàs escolar i per a la reincorporació a l’activitat laboral amb valor afegit.  
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Agrair la tasca de tothom, dels diversos sectors socials que han participat fent 

propostes i contrapropostes i la receptivitat del govern. El camí no està acabat i ens 

queda molt per fer, però és un bon camí. 

 

 

 

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

reconeix que al seu grup municipal li consta que, pel que fa als preus públics, hi ha 

hagut participació. El fet que hi hagi un procés de  participació, però, no vol dir que 

tothom estigui d’acord amb el consens al que s’ha arribat.  

En referència a les escoles bressol, volem esmentar la rebaixa del 10% dels lactants, 

però no estem d’acord en què la quota dels infants d’1 a 3 anys i el servei de 

menjador incrementin; aquest últim en un 2%. Des del govern es pot al·legar que 

l’increment és poc significatiu, però no deixa de ser un increment. Nosaltres no 

podem afavorir un augment en uns serveis quan, precisament, els salaris van a la 

baixa.  

Segons la normativa de beques, creiem que en els criteris de valoració hauria de 

puntuar el fet de tenir la nacionalitat espanyola.  

Pel que fa a l’Institut Miquel Biada, hi ha hagut increments atès que incrementa el 

material escolar en un 3%, per tant, nosaltres no hi donarem suport. 

En referència a l’Escola d’Adults de Can Noé, s’han congelat els preus respecte al 

curs passat, per la qual cosa en aquest punt ens abstindrem.  

Quant a l’Escola Municipal de Música, ens hi abstindrem, perquè nosaltres posem en 

dubte la gestió d’aquesta escola. Pensem que hi pot haver gent que, a dia d’avui, 

aquest servei el vegi com una cosa extraordinària i no com un ensenyament bàsic.  

En el punt 11 també ens abstindrem. 

 
 

 

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

Catalunya, li agradaria que tots aquests serveis fossin gratis. Però tenim el problema 

que al final de l’any hem d’aprovar unes ordenances i, llavors, hi haurà grups  

municipals que votaran que no a la pujada de l’IBI o de les taxes, etc. 
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Les pujades no ens agraden però tampoc tenim més remei. Per tant, donarem suport 

a la pujada dels preus públics de les escoles bressol. S’ha fet una bona feina de 

diàleg i d’intentar arribar a un consens.  

Pel que fa al Miquel Biada, tant de bo no haguéssim de pujar el servei. Aquest servei 

que ha de sufragar la ciutat és pràcticament únic a Catalunya i, per tant, l’hauria 

d’assumir la Generalitat.  

Respecte a l’Escola Municipal de Música, tan de bo poguéssim tenir un Liceu a 

Mataró. Aquesta escola s’ha fet ara i ens sembla una cosa molt interessant i ens 

sembla que això és el que hi ha i que és raonable.   

Vostès saben que nosaltres tenim una especial estima al Tres Roques, on es 

produeix un cas curiós. Aquí ens diuen que es puja, però en canvi els estudis de 

preus ens diuen que el grau de cobertura baixa respecte a l’any passat.  

Hi ha cursos com els de “tapes”, tan espanyols i tan catalans i que ens agraden tant a 

tots, però hem de prioritzar. Nosaltres preferim gastar els pocs diners que tenim en 

les escoles bressol. És molt important donar suport a les famílies joves que 

comencen i que tenen un fill. 

No hi votarem en contra perquè entenem que s’ha fet un esforç, per tant, ens hi 

abstindrem. 

 
 

 

 

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

grup municipal donarà suport a aquests preus públics per al curs vinent. Hi donarem 

suport perquè el govern ha estat capaç de reconduir la seva primera proposta.  

A les escoles bressol hi havia un increment del 8%, a l’Escola Municipal de Música 

l’increment era del 12% i en aquests darrers dies s’ha estat negociant.  

Per nosaltres l’educació continua sent un tema bàsic i una de les prioritats. És la base 

de la cohesió social i del desenvolupament d’una ciutat com la nostra i d’un país en 

general. La ciutat de Mataró, des de fa molt de temps, ha fet un esforç per l’educació 

des de l’Ajuntament i des de les diferents comunitats educatives, com són els pares i 

mares, mestres, professionals, etc. 
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És molt important l’estabilitat i la continuïtat dels serveis educatius per continuar amb 

la seva qualitat i també és molt important l’accessibilitat de les famílies als diferents 

serveis, tenint en compte la crisi actual.  

Pel que fa a les escoles bressol, creiem que s’ha de continuar defensant que les 

escoles bressol són un servei a les famílies però, sobretot, és una etapa educativa 

molt important per començar a treballar per la cohesió social i per iniciar una formació 

al llarg de la vida. A Mataró s’ha fet una aposta i creiem que l’Ajuntament ha de 

continuar amb aquesta aposta. Lamentem que hagi estat el govern de la Generalitat 

qui ha trencat l’acord dels tres terços, situant als ajuntaments, el de Mataró també, en 

una situació difícil. L’acord dels tres terços consisteix en què un terç del cost és a 

càrrec de la família, l’altre terç a càrrec de l’Ajuntament i l’altre terç a càrrec de la 

Generalitat. Aquest és un acord que comptava amb el consens polític i social dels 

diferents partits polítics, però també de la comunitat educativa de Catalunya. El que 

no podem fer és traspassar el trencament d’aquest acord a les famílies. És per això 

que nosaltres proposàvem que si hi havia d’haver un increment, que aquest fos al 

voltant de l’IPC. També vam demanar que s’arribés a un acord amb la comunitat 

educativa, especialment amb les AMPES de les escoles bressol, i així ens consta.  

Hi ha dues coses importants que també demanen els pares i que són el tema de les 

beques i el tema de la flexibilitat. Pel que fa a la flexibilitat, crec que es fa un pas 

endavant. Crec que hem de continuar parlant-ne, sobretot atenent quines són les 

circumstàncies laborals de les famílies en aquests moments, amb feines temporals i 

irregulars, que necessiten un servei que els doni una cobertura. Hem d’estudiar 

l’oferta que es pot donar des d’una escola bressol pública.  

Pel que fa a les beques, crec que hi ha d’haver més famílies que tinguin accés a 

aquest tipus d’ajuts. Per tant, s’ha de fer l’exercici de canviar els criteris aplicant nous 

barems perquè siguin més accessibles per a la classe treballadora i la classe mitjana. 

És importantíssim el calendari, perquè si es donen els ajuts a meitat de curs, són 

diners que es queden al calaix i dels que ningú es beneficia. Prenem nota del 

compromís del govern de fer un millor calendari de beques. 

Pel que fa a l’Escola Municipal de Música, creiem que és important l’aposta pels 

ensenyaments artístics. A més, la nostra Escola Municipal de Música treballa no 

només per la música, sinó també per la cohesió social de la ciutat. Entre altres coses, 

aquesta escola no té una seu pròpia, sinó que està a diferents llocs de la ciutat i això 

també és un motor dinamitzador de la mateixa ciutat. Ja es va fer un increment 
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importantíssim per aquest curs i, per això, nosaltres vam demanar que no 

s’incrementés tant, ja que això significava l’expulsió de l’alumnat, el desencís del 

professorat i el desmantellament de l’escola. Entre altres coses, el que vam demanar 

és que aquesta pujada fos al voltant de l’IPC però congelar els ensenyaments 

avançats perquè ja van patir un increment molt elevat l’any passat. En aquest punt 

torna a fallar el govern de la Generalitat.  

En referència a la formació permanent, hem de lluitar contra el fracàs escolar des de 

les primeres edats, en els ensenyaments reglats, però també al llarg de la vida, 

sobretot en aquests moments en què hi ha més atur i més demanda de formació.  

Creiem que s’ha d’apostar perquè siguin ensenyaments en habilitats i en capacitats al 

llarg de la vida, que permetran a la persona accedir a un lloc de treball.  

Per nosaltres, Tres Roques és i ha de continuar sent un equipament de ciutat. Que 

gent de diferents punts de la ciutat pugui anar a fer aquests cursos a Cerdanyola 

creiem que és molt important per al barri de Cerdanyola i per a la resta de la ciutat.  

Per acabar, volem agrair a les comunitats educatives la tasca que estan fent, a les 

AMPES, als mestres, als educadors i educadores que, malgrat els moments de 

dificultats, continuen apostant perquè l’educació sigui un dels motors de la nostra 

ciutat i sigui un servei de màxima qualitat.  

 

 

 

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

Generalitat influeix quan es redueixen les subvencions. No oblidem que l’actual 

govern de la Generalitat s’ha trobat una situació molt dolenta.  

Hem de pensar també que hi ha un govern més amunt, que és el de l’Estat espanyol. 

Potser hauríem d’anar tots junts a Madrid a recolzar la Generalitat perquè ens tractin 

millor del que han fent fins ara.  

Agraeixo les mostres de reconeixement cap a tota la feina que s’ha fet buscant el 

consens. També ha estat una gran feina per part de vostès per les aportacions que 

he rebut. Lamentar la falta de participació del grup de PxC del que no hem rebut ni 

una sola aportació ni un sola esmena. 

Respecte al Tres Roques, a part dels cursos que estem fent en els quatre apartats 

diferents que hem proposat, si qualsevol de vostès vol fer algun suggeriment, 
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estarem encantats d’estudiar-lo, sempre que vagi en un sentit més social, més 

docent, més pedagògic i més professionalitzador.  

El preu de menjador que tenim a la ciutat és de 164 euros al mes. Això vol dir 8,20 

euros cada àpat. Hem de pensar que són aliments ecològics i productes de neteja 

ecològics. També hem de pensar que en aquest preu no només hi ha el menjar, 

també s’hi inclou els monitors.  

El preu de l’escola bressol a Mataró és dels més baixos de les ciutats similars a la 

nostra i, fins i tot, de ciutats més petites. Per exemple, tenim un preu molt més baix 

que Granollers, Argentona, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, etc. 

Hem de donar un servei de qualitat, que és el que crec que aconseguim amb aquest 

consens que hem trobat, amb aquests lleugers increments de tan sols 3,70% 

ponderat.  

Finalment, vull afegir-me a l’agraïment de tots els que heu col·laborat i, per 

descomptat, a la comunitat docent en els temps que corren. 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

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

Plataforma per Catalunya.    

Abstencions: 1,   corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 
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8 -  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT 

MIQUEL BIADA, PER AL CURS 2013-2014. 
 

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

proposta següent: 

 
“En data 16 d’abril de 2013 la Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha 
proposat l’aprovació dels preus públics de l’Institut Miquel Biada per al curs 2013-
2014. 
 
Els preus són els següents: 
 

PREUS PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA 
 

 Preu  
1r ESO  

Agenda escolar    3,39 € 
Carpeta escolar    3,33 € 

Activitats escolars fora del centre  80,00 € 
Material escolar   36,28 € 

Plataforma de gestió integral  10,00 € 
       133,00 €/curs 
 

2n ESO 
 

Agenda escolar    3,39 € 
Carpeta escolar    3,33 € 

Activitats escolars fora del centre  80,00 € 
Material escolar   36,28 € 

Plataforma de gestió integral  10,00 € 
       133,00 €/curs 
 

3r ESO 
 

Agenda escolar    3,39 € 
Carpeta escolar    3,33 € 

Activitats escolars fora del centre  80,00 € 
Material escolar   36,28 € 

Plataforma de gestió integral  10,00 € 
       133,00 €/curs 
  

4t ESO  
Agenda escolar    3,39 € 
Carpeta escolar    3,33 € 

Activitats escolars fora del centre  80,00 € 
Material escolar   36,28 € 

Plataforma de gestió integral  10,00 € 
       133,00 €/curs 
 

1r BATXILLERAT 
 

Agenda escolar    3,40 € 
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Carpeta escolar    3,33 € 
Activitats escolars fora del centre  60,00 € 

Material  de suport als serveis 38,27 € 
Plataforma de gestió integral  10,00 € 

         115,00 €/curs 
 

2n BATXILLERAT 
 

Agenda escolar    3,40 € 
Carpeta escolar    3,33 € 

Activitats escolars fora del centre 30,00 € 
Material de suport als serveis 37,27 € 
Plataforma de gestió integral  10,00 € 

           84,00 €/curs 
 

CICLES FORMATIUS 
 

Agenda escolar    3,40 € 
Carpeta escolar    3,33 € 

Activitats escolars fora del centre 30,00 € 
Material pràctiques 95,27 € 

Material de suport als cicles 38,00 € 
Plataforma de gestió integral  10,00 € 

         180,00 €/curs 
 

CURS ACCÉS A C.F. GRAU SUPERIOR 
 

Agenda escolar    3,40 € 
Carpeta escolar    3,33 € 

Material pràctiques         110,27 € 
Material de suport als cicles 38,00 € 
Plataforma de gestió integral  10,00 € 

         165,00 €/curs 
  

UTILITZACIÓ ESPAIS INSTITUT BIADA  
  

Utilització sala actes Institut Miquel Biada:  
-Dins horari obertura centre 15,50 €/hora 
-Fora horari obertura centre 42,00 €/hora 

 
Utilització sala de conferències Institut Biada: 

 

-Dins horari obertura centre 12,40 €/hora 
-Fora horari obertura centre 37,00 €/hora 

 
Utilització una aula Institut Miquel Biada: 

 

-Dins horari obertura centre 10,30 €/hora 
-Fora horari obertura centre 32,00 €/hora 

  
  
  
  

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT  
  

Servei d’assessorament en la formació 
professional del sistema educatiu 

60,00 € 

Servei de reconeixement acadèmic dels 40,00 € 



 35

aprenentatges assolits mitjançant l’experiència 
laboral o en activitats socials (preu per crèdit dels 

títols LOGSE) 
Servei de reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges assolits mitjançant l’experiència 
laboral o en activitats socials (preu per unitat 

formativa dels títols LOE) 

18,00 € 

 
 
La liquidació del preu públic es realitza en el moment en què es formalitzi la matrícula 
a principis del curs. El preu que es liquida correspondrà al període de setembre a 
desembre de l’any en curs i a un dipòsit per la quantitat corresponent als mesos de 
gener a juny de l’any natural següent. 
 
Per poder sol·licitar l’ús dels espais de l’Institut Miquel Biada és necessari fer una 
reserva mínima de dues hores. 
 
A les utilitzacions d’espais superiors a deu hores en un període de tres dies 
consecutius s’aplicarà una bonificació del 15% del preu establert. 
 
A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de  l'Ajuntament, 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de l’Institut Miquel Biada per al curs 2013-2014.    
 
Segon.-  Publicar el precedent acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.” 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

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

Plataforma per Catalunya.    

Abstencions: 1,   corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 
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9  -  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA 

D'ADULTS CAN NOÈ, PER AL CURS 2013-2014. 
 

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

proposta següent: 

 
“En data 16 d’abril de 2013 la Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha 
proposat l’aprovació dels preus públics de l’escola d’adults Can Noè per al curs 2013-
2014. 
 
Els preus són els següents: 
 

ESCOLA D’ADULTS CAN NOE 
 

CURSOS PREU  
Accés a la Universitat per a majors de 25 anys (ciències) 264,00 €/curs 
Accés a la Universitat per a majors de 25 anys (lletres) 240,00 €/curs 
Accés a la Universitat per a majors de 45 anys               96,00 €/curs 
Accés a la Universitat específiques 120,00 €/curs 
Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà 

40,00 €/curs 

Aprendre a llegir i escriure (Etapa instrumental I) 16,00 €/curs 
Perfeccionar la lectura i l’escriptura (Etapa instrumental II) 16,00 €/curs 
Certificat de formació instrumental (Etapa instrumental III) 16,00 €/curs 
Graduat en educació secundària (nivell 1) 25,00 €/curs 
Graduat en educació secundària (nivell 2) 25,00 €/curs 
Català inicial  8,00 €/curs 
Català bàsic  8,00 €/curs 
Català per a castellanoparlants  8,00 €/curs 
Català per a estrangers (etapa 16-18)  8,00 €/curs 
Castellà inicial  8,00 €/curs 
Castellà bàsic  8,00 €/curs 
 
Altres activitats formatives de la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró a 
l’Escola d’Adults Can Noè: 
 

CURSOS PREU  
Cursos d’anglès 1,00 €/hora 
Cursos d’informàtica 1,00 €/hora 

 
A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de  l'Ajuntament, 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de l’escola d’adults Can Noè per al curs 2013-2014.    
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Segon.-  Publicar el precedent acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

 

 

 

10  -  APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA I DE LES ALTRES ACTIVITATS 

FORMATIVES DE LA DIRECCIÓ D'ENSENYAMENT, PER AL 

CURS 2013-2014. 
 

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

proposta següent: 

 
“En data 16 d’abril de 2013 la Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha 
proposat l’aprovació dels preus públics de l’Escola Municipal de Música per al curs 
2013-2014. 
 
Els preus són els següents: 
 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
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PROGRAMES  PREU 
  
Iniciació 185,00 €/curs 
Roda d’instruments 257,00 €/curs 
Formació bàsica 1 410,00 €/curs 
Formació bàsica 2 515,00 €/curs 
Formació avançada 1 (grup) 670,00 €/curs 
Formació avançada 1 (individual) 770,00 €/curs 
Formació avançada 2 (grup) 820,00 €/curs 
Formació avançada 2 (individual) 925,00 €/curs 
Preparació accés grau superior 1.400,00 €/curs 
Cor d’adults  257,00 €/curs 
  
Formació complementària nivell bàsic 103,00 €/curs 
Formació complementària nivell avançat 150,00 €/curs 
Formació complementària sense instrument 310,00 €/curs 
  
Instrument individual adults 930,00 €/curs 
Conjunt instrumental sense fer instrument per FA i PAGS (per 
activitat) 

310,00 €/curs 

 
Aquest preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 
 
Quan un usuari s’inscriu a l’Escola Municipal de Música un cop ja ha començat el 
curs, la matrícula que s’ha de pagar és, en funció del moment de la matriculació, la 
següent: 
 

• Si la matriculació es fa d’octubre a desembre, es paga el 100% de la quota en 
concepte de matrícula. 

• Si la matriculació es fa de gener a març, es paga el 66% de la quota en 
concepte de matrícula. 

• I si la matriculació es fa d’abril a juny, es paga el 33% de la quota en concepte 
de matrícula. 

 
La Direcció d’Ensenyament podrà atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar, 
en cas de coincidir dos membres d’una unitat familiar escolaritzats i un 5% addicional 
per a cadascun de més. 
 
ACTIVITATS EXTRACURRICULARS  PREU 
  
Cursos i tallers 6,20 €/hora 
Classes magistrals 10,30 €/hora 
 
La Direcció d’Ensenyament podrà atorgar bonificacions del 15% dels preus de 
cursos, tallers i classes magistrals per l’equip docent de l’Escola Municipal de Música 
de Mataró. 
 
A la gent que faci programes i activitats extracurriculars de l’Escola Municipal de 
Música i no estigui empadronada a la ciutat de Mataró se li aplicarà un increment del 
20% en els preus anteriorment citats. 



 39

 
Hi ha un servei de préstec dels instruments musicals propietat de l’IME per als 
alumnes de l’escola municipal de música amb els següents preus: 
 

• 6,00 €/mes per l’ús d’un instrument durant el primer any d’assistència a 
l’escola 

• 8,00 €/mes per l’ús d’un instrument durant el segon any d’assistència a 
l’escola 

• 10,00 €/mes per l’ús d’un instrument durant el tercer i posteriors anys 
d’assistència a l’escola. 

 
S’estableix un dipòsit del 30% del valor de l’instrument musical, amb un import màxim 
de 300,00 €, que caldrà lliurar en el moment en què es faci efectiu el préstec. 
 
Es podrà efectuar una cessió puntual o esporàdica d’un instrument musical amb un 
preu d’un 2% del valor de l’instrument per dia, amb un mínim de 3,00 €/dia. En aquest 
cas també es farà efectiu el dipòsit anteriorment esmentat. 
 
Els valors dels instruments musicals en que es basen els dos paràgrafs anteriors 
venen donats en la següent taula, segons els preus de mercat actuals: 
 

INSTRUMENT MUSICAL VALOR 
ACTUAL 

DIPÒSIT PREU CESSIÓ 
ESPORÀDICA 

INSTRUMENTS DE VENT    
Flauta travessera 400,00 € 120,00 € 8,00 €/dia 
Clarinet 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Corneta 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Trompeta 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Trombó 350,00 € 105,00 € 7,00 €/dia 
Bombardí 800,00 € 240,00 € 16,00 €/dia 
Saxo alt 700,00 € 210,00 € 14,00 €/dia 
Saxo tenor 900,00 € 270,00 € 18,00 €/dia 
Saxo baríton 1.200,00 € 300,00 € 24,00 €/dia 
    
INSTRUMENTS DE CORDA    
Violí 120,00 € 36,00 € 3,00 €/dia 
Viola 150,00 € 45,00 € 3,00 €/dia 
Violoncel 380,00 € 114,00 € 7,60 €/dia 
Contrabaix 850,00 € 255,00 € 17,00 €/dia 
 
INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ 

   

Bateria 600,00 € 180,00 € 12,00 €/dia 
Xilofon 2.000,00 € 300,00 € 40,00 €/dia 
Marimba 4.500,00 € 300,00 € 90,00 €/dia 
Timbal simfònic 1.200,00 € 300,00 € 24,00 €/dia 
Cajón 80,00 € 24,00 € 3,00 €/dia 
 
INSTRUMENTS ORFF 

   

Baix 600,00 € 180,00 € 12,00 €/dia 
Soprano i contralt 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Carrilló 100,00 € 30,00 € 3,00 €/dia 
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ALTRES 
Guitarra 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Guitarra elèctrica 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Baix elèctric 300,00 € 90,00 € 6,00 €/dia 
Teclat elèctric 1.000,00 € 300,00 € 20,00 €/dia 

 
A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de  l'Ajuntament, 
l'adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de l’Escola Municipal de Música per al curs 2013-
2014.    
 
Segon.-  Publicar el precedent acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.” 
 
 

 
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: Cap.  

Abstencions: 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). 

 
 
 
11  - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE 

FORMACIÓ PERMANENT TRES ROQUES, PER AL CURS 2013-

2014. 
 

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

proposta següent: 
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“En data 16 d’abril de 2013 la Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha 
proposat l’aprovació dels preus públics del Centre de Formació Permanent Tres 
Roques per al curs 2013-2014. 
 
Els preus són els següents: 

 

 
ACTIVITATS PREU  

Cursos millora de les competències personals 3,00 €/hora 
Cursos de formació professionalitzadora 3,50 €/hora 
Cursos de suport familiar 4,00 €/hora 
Cursos d’ampliació cultural 4,50 €/hora 
Cursos Tres Roques Jove 3,50 €/hora 
Conferències i xerrades 3,00 €/hora 
 

UTILITZACIÓ ESPAIS CENTRE TRES ROQUES  PREU 
Ús sala d’actes:  
-Fora horari obertura del centre 32,00 €/hora 
-Dins horari obertura del centre 10,30 €/hora 
  
Ús aula/cuina, aula/taller i aula/informàtica:  
-Fora horari obertura del centre 32,00 €/hora 
-Dins horari obertura del centre  8,20 €/hora 

 

 

Per poder sol·licitar l’ús dels espais del Centre de Formació Permanent Tres Roques 
és necessari fer una reserva mínima de dues hores. 
 
A les utilitzacions d’espais superiors a deu hores en un període de tres dies 
consecutius s’aplicarà una bonificació del 15% del preu establert. 
 
Les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats queden exemptes del  
pagament  del preu establert. 
 
A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de  l'Ajuntament, 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics del Centre de Formació Permanent Tres Roques 
per al curs 2013-2014.    
 
Segon.-  Publicar el precedent acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.” 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 
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del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 9, corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i 

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

12  - APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 2012 I PRESSUPOST 

2013 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 

TRANSPORT COL•LECTIU URBÀ DE VIATGERS “MATARÓ 

BUS”. 
 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Per acord del Ple municipal de data 3 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte de 
gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”, a favor 
de la l’empresa“Corporación Española de Transporte, SA”.  
 
En data 11 d’abril de 2013, l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vistiplau del cap 
del Servei, emet informe referent a la liquidació de l’exercici 2012 per import de 
2.091.444,95 euros, d’acord amb el previst a la clàusules núm. 35 i 37 del plec de 
condicions administratives, tècniques i econòmiques que regeixen la prestació del 
servei. 
 
En el mateix informe es justifica i es proposa l’aprovació del pressupost de l’aportació 
municipal per a l’exercici 2013 del servei per import de 3.842.544,28 euros. 
 
Per últim, exposa que les quantitats a abonar teòriques pel 2013 seria l’avançament 
en un 80% de l’aportació municipal prevista pel 2013 més la liquidació del 2012 (que 
inclou el dèficit pressupostari), el que faria un total de 5.165.480,37 euros. No 
obstant, la partida disponible a l’any 2013 és de 4.519.689,49 €, per la qual cosa 
correspondria traslladar a l’ exercici 2014 el dèficit de 645.790,88 euros. 
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De la partida disponible de 4.519.689,49 €, en el moment d’aquesta aprovació ja 
s’hauran tramitat les 5 primeres mensualitats de 416.595,39 € cadascuna en 
concepte d’avançament a compte de l’exercici 2013, per un import de 2.082.976,95 €.  
 
Es proposa abonar la diferència de 2.436.712,54 € en 6 quotes mensuals de 
348.101,79 € i una quota final de 348.101,80 € en concepte de liquidació de l’exercici 
2012 i l’abonament a compte del pressupost de l’aportació municipal per a l’exercici 
2013. 
 
En conseqüència, el president de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció 
Ciutadana proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.-  Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre 
l’1 de gener a 31 de desembre de 2012, ambdós inclosos, pels següents imports: 
 
Aportació municipal:  3.926.731,38 € 
Abonat a compte: 1.835.286,43 € 
Pendent d’abonar: 2.091.444,95 € 
 
SEGON.-  Aprovar la puntuació de l’Índex de Qualitat Mesurable per l’exercici 2012 
de 6,77. 
 
TERCER.-  Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per 
a l’any 2013 per un import total 3.842.544,28 €. 
 
QUART.-  Atès que la partida disponible a l’any 2013 és de 4.519.689,49 €, traslladar 
a l’exercici 2014 el dèficit de 645.790,88 euros. 
 
CINQUÈ.-  En el moment d’aquesta aprovació ja s’han comptabilitzat les cinc 
primeres mensualitats de 416.595,39 € cadascuna en concepte d’avançament a 
compte de l’exercici 2013, en total 2.082.976,95 €, per la qual cosa correspon 
autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus la quantitat de 2.436.712,54 € en 
concepte de liquidació de l’exercici 2012 i abonament a compte del pressupost de 
l’aportació municipal per a l’exercici 2013 (op. AD núm. 18990). 
 
Aquesta quantitat s’abonarà en 6 quotes mensuals de 348.101,79 € i una quota final 
de 348.101,80 €.” 
 

 

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

Popular, recorda que el seu grup municipal ha estat constant en la crítica a aquest 

model de transport públic que hi ha a la ciutat.  

Al juliol del 2008 nosaltres ens vam posicionar contraris a l’adjudicació de la gestió 

del servei públic a l’empresa Corporación Española de Transporte, S.A. Nosaltres 

consideràvem que el servei que s’oferia i la gestió eren obsolets, deficitaris, cars i no 
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competitius. Avui se’ns mostren uns comptes complexes d’entendre i molt rebuscats. 

Cinc anys de gestió ens acaben donant la raó. Continuem pensant que s’ha de 

canviar de manera profunda la mobilitat a la ciutat per aconseguir un model més 

racional, més eficient i de qualitat. Tenim un Mataró Bus que ens costa moltíssims 

diners. L’any 2012 ens va costar quasi quatre milions d’euros. Hi ha acumulat un 

dèficit milionari que anem arrossegant any rere any. Tot això per acabar tenint un 

servei no competitiu. Per tant, alguna cosa s’haurà de canviar. 

Nosaltres creiem que el transport públic ha de ser present a la ciutat i que hauria de 

ser majoritari, hauria de ser l’alternativa real al cotxe privat, donant-nos qualitat de 

vida. Tenir més usuaris farà que el servei no sigui deficitari i que la factura no l’hagin 

de pagar els ciutadans. Per tot això, hi votarem en contra.  

 
 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que al ple del mes de juny de l’any 

passat el seu grup municipal ja demanava a la Sra. Calpe anar cap a un nou pla de 

mobilitat i l’emplaçava a abordar d’una manera eficaç aquest tema. D’això fa un any i 

no hi ha notícies d’aquest nou pla.  

El proper any finalitza el contracte de servei que tenim amb aquesta empresa i la 

instal·lació de El Corte Inglés farà que la mobilitat faci variar substancialment les 

condicions en les que ens hem de moure. Per tant, Sra. Calpe, és més necessari que 

mai i peremptori que, des de la seva regidoria, comencin a implementar un pla de 

treball per anar desenvolupant aquest nou pla de mobilitat. Si es posen a treballar en 

aquest pla, el que sí li demanaria és que no ho facin com ens tenen acostumats, i 

acabin presentant-nos un pla de mobilitat amb presses, amb urgències i reunions 

extraordinàries urgents perquè necessitarem no només temps per abordar tots 

aquests canvis, sinó la participació de diferents col·lectius com usuaris, associacions 

de veïns, etc. 

Vostès en el seu programa electoral prometien, respecte al transport públic, que el 

potenciarien, que era una prioritat i que garantirien un servei municipal d’autobusos 

eficient, assegurant una freqüència de pas adequada. De tot això, res de res. I ara 

ens trobem que han reduït dràsticament una línia d’autobús, han allargat les 
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freqüències de pas i han deixat pràcticament deserts els carrers de Mataró 

d’autobusos en els dies festius, entre altres mesures. 

Sra. Calpe, insisteixo que necessitem abordar ja aquest tema i necessitem tenir ja un 

document de treball ben elaborat, amb propostes clares, per anar-lo treballant i, si 

s’escau, polir-lo amb les aportacions de tots plegat. No acceptarem que ens vinguin 

amb presses, carregant les responsabilitats al damunt de les nostres esquenes.  

Vostès governen i a vostès els pertoca la tasca de buscar una solució a aquest 

transport públic que ha de ser una eina indispensable de mobilitat i una eina per 

guanyar en qualitat de vida, fent-lo més eficient, més eficaç i, sobretot, més rendible.  

A nosaltres ens toca que comptin amb nosaltres per fer aquestes modificacions sense 

pausa però sense pressa.  

Donat que els números són els que són, el nostre vot serà d’abstenció.  

 
 
 
 

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

pensa que no hi ha més remei que portar aquest punt a votació i que s’aprovi.  

No obstant això, volem mostrar el nostre rebuig a les retallades que ha sofert aquest 

servei del Mataró Bus. És per això que ens hi abstindrem.  

 
 
 
 

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

Catalunya, opina que està bé l’explicació que ha fet la Sra. Calpe perquè serveix per 

adonar-se del que costen les coses. Crec que ha fet un bany de realitat. Si aquest 

servei el donéssim des de l’Ajuntament, probablement seria més car.  

Està molt bé saber quant costen les coses però hi ha un parell de temes que no 

podem oblidar. Un és que encara queda un munt de gent amb sous o pensions 

baixos i que s’hauria d’introduir la tarifació social. Aquesta seria la manera de no 

perdre viatgers, com ha succeït els darrers anys.  

Per altra banda, ja ens han fet per segona vegada al·lusió al govern de Madrid. 

Abans, quan el Sr. Reixach ens explicava les dades de pagament d’aquest 

Ajuntament, he tingut la delicadesa de no parlar del pla de pagament a proveïdors, de 
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no parlar de la PIE, d’allò que vostès suposaven que havia de ser tant i que, 

finalment, va ser menys del que vostès pensaven, però molt més del que tenien 

pressupostat.  

Jo crec que ja no s’hi val allò de recórrer a l’herència del tripartit o a Madrid. Vostès 

saben que quan les coses es fan bé, a mi no em costa reconèixer-ho i donar-los 

suport, però les excuses de mal pagador ja no s’hi valen, sobretot si volen seguir 

tenint la complicitat i el suport dels que no demanem que pugin preus i també 

demanem que no pugin els impostos.  

 
 
 
 

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

grup municipal no donarà suport a aquesta liquidació de pressupostos que es 

presenta. No podem donar-hi suport perquè, entre altres coses, no hi ha hagut un 

debat al voltant d’aquest tema. La regidora ha dit que se’ns va explicar i és veritat, 

però sense la documentació damunt la taula per poder estudiar-lo i fer aportacions.  

Malgrat el fort augment tarifari de l’any passat, continua havent-hi aquesta pèrdua de 

viatgers. Això vol dir que aquella recepta que es va fer no dóna resultats.  

Personalment, jo hagués agraït que en aquest debat hi hagués una projecció, a partir 

del primer trimestre, de com està anant el Mataró Bus.  

És cert que el pressupost és conservador i que la reducció dels costos de gestió 

vénen determinats pel capítol 1. Sé que em diran que aquest és l’acord al que vam 

arribar. És una baixada important. La generositat que va demostrar en el seu moment 

el comitè d’empresa i els treballadors en el seu conjunt, de més de 200.000 euros, 

emmascara la poca tensió, pel que fa a la millora, en els diferents capítols que 

composen tots els capítols de la gestió de l’empresa. És a dir, en tot el capítol de 

gestió no aconsegueixen rebaixes substancials en aquestes partides estructurals. 

Aquestes despeses estructurals, que són diners, són un tema cabdal per a totes les 

empreses. Totes les empreses estan intentant rebaixar la despesa estructural. El 

propi Ajuntament ho està fent. Tot es suporta molt amb la baixada del personal. 

Estarem atents a l’evolució del capítol de personal en base a les previsibles baixes, 

que ja veurem com evolucionen. Per tots aquests motius, ens hi abstindrem.  
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, expressa, envers el que ha dit el Sr. Safont-Tria sobre que no està 

d’acord amb el model actual, que al seu grup municipal també li agradaria canviar-lo, 

però que ara mateix hi ha un contracte amb una empresa i aquest s’ha de complir. Ja 

farem aquesta revisió però, com saben, aquest contracte no acaba fins al final 

d’aquest any 2013.  

Això també val una mica pel que ha dit el Sr. Martínez. Estem estudiant de canviar-lo 

arran del Pla de Mobilitat que també estem estudiant. Això, Sr. Martínez, ho hem 

explicat no només en comissió informativa, sinó també al Consell de Mobilitat. 

Gràcies al fet que ens vam poder acollir a una de les subvencions de la Diputació, ja 

tenim encarregat aquest estudi del nou Pla de Mobilitat per a la ciutat de Mataró. 

Quan ens el presentin, el portarem a treballar, tant dins les comissions informatives, 

com al Consell de Mobilitat, on vostès hi tenen el seu representant que els tindrà 

informats puntualment de tot el que es vagi fent. En funció d’aquest nou Pla de 

Mobilitat, podrem estudiar un nou sistema de xarxa d’autobusos.  

Aquests són estudis i plans que no es fan d’un dia per l’altre. No es preocupin que no 

els vindrem de pressa i corrents. Són estudis que requereixen recopilar molta 

informació i un treball exhaustiu en què espero hi puguin participar tots.  

Pel que fa al que ha dit el Sr. López de que s’ha fet referència al govern de Madrid, a 

mi m’és igual qui governi a Madrid. Si tenien previst pagar una subvenció de 370.000 

euros, només ens n’han pagat 257.000, és a dir, 113.000 euros menys. Això és una 

realitat que nosaltres hem de contemplar a la liquidació.  

També vull que tinguin clar i present que les aportacions que l’Ajuntament està fent al 

servei de transport públic des de l’any 2009, quan va començar a funcionar aquest 

contracte, han anat augmentant cada any. Cada any hem hagut de pagar més diners 

pel servei de transport públic. A l’any 2009 eren 2,5 milions, l’any 2010 van ser 3,37 

milions; a l’any 2011, 3,5 milions i a l’any 2012, 3,8 milions. És a dir, és cert que hem 

hagut de fer retallades en el servei de transport públic però no a canvi d’estalviar, 

sinó a canvi de pagar més cada any.  

Per a l’any 2013, l’aportació que es preveu és de gairebé 4,5 milions d’euros, això és 

així perquè estem pagant dèficits que venim arrossegant des del primer dia d’aquest 
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contracte. Aquests dèficits teòricament s’havien de cobrir amb l’alegria dels viatgers 

que anaven amb l’autobús i, com que cada vegada hi ha menys viatgers que agafen 

l’autobús pagant, l’Ajuntament cada vegada ha de pagar més. Estem fent més 

aportació econòmica en el transport públic i, en canvi, hem de donar menys servei. 

Això tampoc ens agrada però la realitat econòmica és la que impera. Els ingressos 

que tenim són els que són, les aportacions que fem són les que són i les liquidacions 

i els pressupostos no poden ser altres que els que hem presentat.  

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).   

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

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 13,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (3) i  corresponent 

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).   

 

 
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Montserrat Rodríguez, regidora 

del grup municipal de Convergència i Unió. 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

URBANISME, MEDI AMBIENT I HABITATGE 

 

13  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 

PGOM ÀMBIT RELATIU A L’AMPLIACIÓ  DEL CENTRE 
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EDUCATIU SITUAT AL CARRER DAMIÀ CAMPENY, 

CANTONADA AMB CARRER SANT AGUSTÍ. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 7 de febrer de 2013, va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Mataró relatiu a l’ampliació del 
centre educatiu situat al c. Damià Campeny cantonada c. Sant Agustí. 
 
En període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.  
 
Vist l’informe jurídic i els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, 
si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
de Mataró relatiu a l’ampliació del centre educatiu situat al c. Damià Campeny 
cantonada c. Sant Agustí. 
 
Segon.-  Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres 
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic. 
 
Tercer.-  Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades 
segons l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament 
Orgànic Municipal.” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (7), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: 2, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa. 
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Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Montserrat Rodríguez, 

regidora del grup municipal de Convergència i Unió. 

 

14 -  APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL ÀMBIT “CAN 

BARTRA”.  
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en resolució 
d’11 d’abril de 2011, va suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació municipal, masia de Sant Salvador, can Bartra, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament, fins que, mitjançant un text refós s’incorporessin les 
prescripcions següents: 
 
1. Cal excloure la possibilitat de construir un habitatge independent en la part 

posterior de la finca, donat que no està justificat per la posició i accés a la 
parcel·la i no permetria donar compliment a la normativa aplicable en matèria de 
protecció contra el risc d’incendi. 

 
2. Cal preveure en el front de la parcel·la un espai per a la maniobra de vehicles de 

servei d’extinció d’incendis en compliment d’allò establert pel document bàsic SI 
de Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE-SI). 

 
3. Cal suprimir la regulació transitòria relativa a règim de fora d’ordenació de la 

parcel·la. 
 
El text refós que incorpora les prescripcions ha estat informat favorablement per la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, el 26 de febrer de 
2013. 
 
Vist l’informe jurídic i l’article 92 Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels 
següents  ACORDS 
 
Primer.-   Aprovar el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
municipal, masia de Sant Salvador, can Bartra, d’acord amb les prescripcions 
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establertes en la resolució d’11 d’abril de 2011, del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.-   Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres 
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic. 
 
Tercer.-   Notificar-ho als interessats en l’expedient als efectes escaients.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3) i  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 15 i 16 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
 

15  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL 

SOBRE “ORDENACIÓ DE L’ILLA FÀBREGAS I DE CARALT.”.  
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 
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“El Ple municipal, en sessió ordinària del dia 7 de març de 2013, va acordar : 
 
“I. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal  
relativa a “l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”. 
 
II. Iniciar un període d’informació pública del document de modificació del Pla 
General,  prèvia publicació d’edictes en el Butlletí Oficial  de la Província, en un dels 
diaris de mes divulgació a Catalunya, als taulers d’edictes municipals i a l’espai web 
municipal. 
 
III. Demanar informe a la Comissió Territorials de Patrimoni Cultural de Barcelona, en 
base al que disposa l’article 83.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme en relació a 
l’article 2 de del Decret 276/2005 de 27/12 de les comissions territorials del Patrimoni 
Cultural i sotmetre’l a informe del consell del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.  
 
IV. Notificar l’acord als interessats.”  
 
Així mateix, en la mateixa sessió plenària,  es va acordar: 
• Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa del Pla especial del 
catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, 1999 que afecta el 
redactat de l’article 28.  
 
• Declarar d’interès social per a la ciutat de Mataró, la instal·lació d’un centre 
comercial de gran format, per quant suposa d’aportació a l’increment de l’ocupació, el 
desenvolupament econòmic i la diversificació de l’activitat comercial de la ciutat, així 
com el seu emplaçament a l’illa formada per la Rda. Alfons XII, carrer Miquel Biada, 
carrer Torrijos i passatge Torrijos,  ja que aquesta ubicació marcarà una nova 
centralitat que afavorirà la integració territorial i comercial de Mataró. Aquest interès 
social és el que motiva el desplaçament de la fàbrica “Fàbregas i de Caralt” a l’illa 
formada pels carrers Tetuan, Miquel Biada, Goya i Rda. Alfons XII, concretament a la 
cantonada Tetuan-Miquel Biada. 
 
La instal·lació d’aquest Centre Comercial de gran format, es concreta en  uns grans 
magatzems de la principal firma espanyola, “El Corte Inglés”, tota vegada que va ser 
la guanyadora en el seu moment del concurs que es va convocar per aquesta finalitat 
i amb la qual es van formalitzar a primers de l’any 2012, els corresponents 
documents de compra venda. 
 
• Declarar l’interès social i cultural que té per a la ciutat de Mataró la 
reconstrucció del conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt per destinar-lo a 
equipament públic municipal, ubicat a l’illa formada pels carrers Tetuan, Miquel 
Biada, Goya i Rda. Alfons XII i concretament a la cantonada Tetuan-Miquel Biada, 
mitjançant les oportunes modificacions del planejament, per acollir la “CASA DE LA 
CULTURA POPULAR”, amb l’objectiu de promoure i divulgar el patrimoni cultural 
popular de Mataró en general i de la Festa Major de Les Santes en particular. 
 
• Aprovar la proposta de conveni a signar entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Plataforma Salvem Can Fàbregas.  
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• Aprovar la proposta de conveni a signar entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Candidatura d’Unitat Popular –CUP- amb representació al Consistori de la ciutat.  
 
En relació al primer dels acords relacionats, objecte del present expedient, es va 
publicar anunci al BOPB el 19/3/2013, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya, a la web municipal i als taulers d’edictes municipals.  
 
També es notificà als interessats i a la Direcció General d’Urbanisme pel seu 
seguiment. 
 
Així mateix, es demanà informe sobre el document tècnic aprovat inicialment, a 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a la Direcció General de Comerç, al 
Servei de Mobilitat de l’Ajuntament i a la Direcció General de Patrimoni Cultural, tota 
vegada que en la tramitació del planejament anterior, el PMU-06 (que va ser anul·lat 
per Sentència 838/12 de 16/11/12 del TSJC), van emetre l’informe corresponent.  
 
D’aquesta modificació puntual del Pla General se n’informà al Consell del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental de Mataró, en la sessió de 19/3/2013. 
 
Respecte als informes sol·licitats, s’han emès el següents: 
 
15/4/2013 – del Servei Municipal de Mobilitat en el que s’indica que no hi ha 
inconvenient en la modificació proposada, ja que s’han estudiat les seves 
conseqüències en el trànsit del sector; també recorda que s’han de complir les 
previsions de l’estudi de mobilitat generada que forma part de l’expedient, així com  
donar compliment a l’informe de l’Autoritat del transport metropolità.  
 
4/4/2013 (entrat a l’Ajuntament el 17/4) – de l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) qui entén que no s’han produït canvis  que afectin la mobilitat generada, 
remetent-se a l’informe que ja varen emetre el 2/11/11.  
 
En el propi document tècnic, es fa constar que s’incorpora com annex 4, l’Estudi de la 
Mobilitat Generada per la implantació del centre comercial, seguint els criteris exigits 
pel Decret 344/2006 que regula aquets estudis, el qual ja es va formular en la 
tramitació del PMU-06. Tenint en compte que no hi ha variacions en l’ordenació de 
l’illa, s’adjunta novament en aquesta tramitació, recalcant que en el moment 
corresponent s’hauran de complir les condicions establertes en el mateix.  
 
Així mateix, es demanà informe sobre el document tècnic aprovat inicialment, a la 
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural, la qual en sessió de 12/4/2013 va Informar 
favorablement “la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
“Ordenació de l’Illa Fàbregas i de Caralt” fent constar que aquest document de 
planejament només es podrà aprovar definitivament prèvia aprovació definitiva de la 
Modificació puntual de l’art. 28 de la Normativa del Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Mataró, el qual es tramita paral·lelament.” 
 
Resta pendent l’informe de la Direcció General de Comerç. 
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El dia 19 del corrent mes d’abril, va finalitzar el període d’informació publica i segons 
consta a l’expedient s’han presentat tres escrits d’al·legacions: 
 
19/4/2013 – Juliana Majó Clavell en representació de EL PINYOLET.  
19/4/2013 – Joan Martí Monllor en representació de IBI-BONA SAU I ELS Srs. 
Antonio i Luís Galvez Gil. 
(ambdues al·legacions del mateix contingut). 
19/4/2013 – conjunta de l’Assemblea Pagesa del Maresme i de la Unió de Pagesos 
de Catalunya, comarca del Maresme. S’al·lega conjuntament contra la modificació 
puntual del Pla General  relativa a l’Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”, 
corresponent al present expedient i contra la modificació puntual de l’article 28 de la 
normativa del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró 1999 
(que es tramita en expedient apart).  
 
Les tres al·legacions queden resoltes en l’informe adjunt, que forma part de la 
present proposta a tots els efectes. 
 
Pel que fa als convenis signats amb la Plataforma Salvem Can Fàbregas i amb la 
Candidatura d’Unitat Popular, es fa constar que desprès de seguir el procediment 
legalment establer, s’incorporen al document tècnic formant-ne part a tots els efectes. 
 
Tal com ja es va fer contar en l’acord d’aprovació inicial, la present modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 1996, relativa a “l’Ordenació de l’illa 
Fàbregas i de Caralt”,  te per objecte regular el planejament d’aplicació, pel que fa als 
criteris  d’ordenació de l’Illa “Fabregas i de Caralt” (inclosa en l’àmbit discontinu del 
PMU Rda. Barceló-Illa Fabregas i de Caralt”) així com el d’incorporar  el trasllat  de la 
fàbrica “Fàbregas i de Caralt”, que ha de ser objecte de regulació per part del 
planejament general i no pel planejament derivat, segons el que ha fonamentat la 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 838/2012 de 16/11/2012.  
 
Per tant, amb la modificació puntual del Pla General que ara es planteja, es regula el 
buit legal  que ha quedat en l’illa 6 del PMU “Fàbregas i de Caralt” i la previsió del 
trasllat de l’edifici de la fàbrica, elevant el rang normatiu d’aquesta regulació, en 
compliment dels criteris establerts en la sentència del TSJC 838/2012 de 16/11/2012. 
    
Per aquests motius s’ha redacta la modificació puntual del Pla General, amb 
ordenació detallada, en substitució del contingut del PMU 06 anul·lat, deixant 
constància que tots els paràmetres son iguals als anterior, excepte la inclusió i nova 
regulació del trasllat de la nau catalogada. 
 
El contingut del document tècnic que es sotmet a tràmit, es el següent: 
 
• Defineix les delimitacions del sòl públic i sòl privat de l’àmbit.  
• Concreta l’ordenació volumètrica  de la nova edificació a l’àmbit de l’illa 06.  
• Estableix les condicions de gestió, obligacions i càrregues urbanístiques 
derivades de l’execució del pla.  
• Estableix les mesures incloses en l’estudi de mobilitat generada.  
• Preveu  i regula el trasllat de la fàbrica catalogada, al sector veí dels “Entorns 
del carrer Biada”, la qual cosa ja s’ha contemplat en el planejament d’aquest àmbit 
aprovat definitivament el 31 de juliol de 2012.  
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Per tot el que s’acaba d’exposar i el que disposen els articles 58, 59, 83, 85, i 96 del 
Text Refós de  la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost 
i l’art. 22 de la Llei de Bases de Règim Local i 52 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, pel que fa a la competència de l’òrgan municipal que 
ha d’aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, 
dels següents A C O R D S : 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Municipal  relativa a “l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”. 
 
SEGON.-  Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació 
pública, segons el contingut de l’informe que s’adjunta a la present proposta de la 
que forma part a  tots els efectes. 
 
TERCER.-  Els convenis subscrits amb la Plataforma Salvem Can Fàbregas i la 
Candidatura d’Unitat Popular –CUP-, s’incorporen al document tècnic, i s’aproven 
definitivament. 
 
QUART.- Notificar l’acord als interessats.  
 
CINQUÈ.- Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la  Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres 
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic. 

 
SISÈ.- Notificar els presents acords als interessats. “ 
 

 

 

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

Popular, anuncia el vot afirmatiu del seu grup municipal.  

 

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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16  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE L’ARTICLE 28 DE LA NORMATIVA DEL PLA 

ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ 

1999.  
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Ple Municipal, en sessió ordinària del dia 7 de març de 2013, va acordar: 
 
“I. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa del Pla especial del 
catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, 1999 que afecta el redactat 
de l’article 28.  
El detall de la modificació concreta de l’article, s’adjunta a la present proposta com 
ANNEX,  formant part de la mateixa a tots els efectes. 
 
II. Iniciar un període d’informació pública del present document, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial  de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya, als taulers d’edictes municipals i a l’espai web municipal. 
 
III. Demanar informe a la Comissió Territorials de Patrimoni Cultural de Barcelona, en 
base al que disposa l’article 83.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme en relació a 
l’article 2 de del Decret 276/2005 de 27/12 de les comissions territorials del Patrimoni 
Cultural. 
 
IV. Sotmetre el present expedient a informe del Consell del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró. 
 
V. Notificar els presents acords als interessats.” 
 
Així mateix, en la mateixa sessió plenària,  es va acordar: 
 
• Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 
relativa a “l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Carall”. 
 
• Declarar d’interès social per a la ciutat de Mataró, la instal·lació d’un centre 
comercial de gran format, per quant suposa d’aportació a l’increment de l’ocupació, el 
desenvolupament econòmic i la diversificació de l’activitat comercial de la ciutat, així 
com el seu emplaçament a l’illa formada per la Rda. Alfons XII, carrer Miquel Biada, 
carrer Torrijos i passatge Torrijos,  ja que aquesta ubicació marcarà una nova 
centralitat que afavorirà la integració territorial i comercial de Mataró. Aquest interès 
social és el que motiva el desplaçament de la fàbrica “Fàbregas i de Caralt” a l’illa 
formada pels carrers Tetuan, Miquel Biada, Goya i Rda. Alfons XII, concretament a la 
cantonada Tetuan-Miquel Biada. 
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La instal·lació d’aquest Centre Comercial de gran format, es concreta en  uns grans 
magatzems de la principal firma espanyola, “El Corte Inglés”, tota vegada que va ser 
la guanyadora en el seu moment del concurs que es va convocar per aquesta finalitat 
i amb la qual es van formalitzar a primers de l’any 2012, els corresponents documents 
de compra venda. 
 
• Declarar l’interès social i cultural que té per a la ciutat de Mataró la 
reconstrucció del conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt per destinar-lo a 
equipament públic municipal, ubicat a l’illa formada pels carrers Tetuan, Miquel Biada, 
Goya i Rda. Alfons XII i concretament a la cantonada Tetuan-Miquel Biada, mitjançant 
les oportunes modificacions del planejament, per acollir la “CASA DE LA CULTURA 
POPULAR”, amb l’objectiu de promoure i divulgar el patrimoni cultural popular de 
Mataró en general i de la Festa Major de Les Santes en particular. 
 
• Aprovar la proposta de conveni a signar entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Plataforma Salvem Can Fàbregas.  
 
• Aprovar la proposta de conveni a signar entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Candidatura d’Unitat Popular –CUP- amb representació al Consistori de la ciut 
 
En relació al primer dels acords relacionats, objecte del present expedient, es va 
publicar anunci al BOPB el 19/3/2013, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya, a la web municipal i als taulers d’edictes municipals.  
 
També es notificà als interessats i a la Direcció General d’Urbanisme pel seu 
seguiment. 
Així mateix, es demanà informe sobre el document tècnic aprovat inicialment, a la 
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural, la qual en sessió de 12/4/2013 va Informar 
favorablement “la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
“Ordenació de l’Illa Fàbregas i de Caralt” fent constar que aquest document de 
planejament només es podrà aprovar definitivament prèvia aprovació definitiva de la 
Modificació puntual de l’art. 28 de la Normativa del Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Mataró, el qual es tramita paral·lelament.” 
 
 
 
Aquesta modificació puntual del PEPA es va sotmetre a informe del Consell del 
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, el qual, en sessió de 19/3/2013, va 
emetre informe favorable per unanimitat. 
El 19/4/2013, darrer dia del tràmit d’informació publica, s’ha presentat, via correu 
administratiu  a través de l’oficina de correus d’Arenys de Munt, una al·legació 
conjunta, per part de l’Assemblea Pagesa del Maresme i la Unió de Pagesos de 
Catalunya, Comarca del Maresme, contra els acords de: 
 
• Modificació puntual del Pla Generala d’Ordenació Municipal 
relativa a l’ordenació de l’Illa Fàbregas i de Caralt, i 

• Modificació puntual de l’article 28 de la normativa del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró. 
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                        El contingut d’aquestes al.legacions queda resolt en l’informe adjunt a 
la present  proposta.                          
 
Tal com ja es va fer constar en l’acord d’aprovació inicial, la present modificació 
puntual de la Normativa del Pla especial del patrimoni de Mataró té per objectiu 
permetre el desplaçament de béns immobles catalogats en casos molt excepcionals i 
segons els criteris següents: 
 
Es proposa modificar puntualment l’article 28 del Capítol IV-c del Règim edificatori de 
les Ordenances del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró 1999, en base 
als següents criteris: 
 
-- Es concreten i regulen les obres de desplaçament referides a l’apartat k) de l’article 
26 “Classificació dels tipus d’obres”, concretament les obres de desplaçament que 
puguin afectar els béns immobles catalogats com a béns culturals d’interès local 
(BCIL). 
-- Es pren com a referència la regulació que la Llei del patrimoni cultural català (Llei 
9/1993) i la Ley del patrimonio histórico español (Ley 16/1985) fan dels 
desplaçaments dels béns immobles catalogats com a Béns Culturals d’Interès 
Nacional (BCIN i BIC) proposant el següent redactat: 
 
- Els béns immobles són inseparables de llur entorn 
- Només es pot procedir, excepcionalment,  a fer-ne el desmuntatge i  
desplaçament si concorren algun dels dos supòsits: 
. Raons de força major 
. La raó d’interès social de destinar el bé a equipament públic en una ubicació 
propera a l’original que millori la funcionalitat, accessibilitat i visibilitat del bé. 
 
Aquest és el concepte i el redactat que es recull a l’apartat 1 de l’article 28 que regula 
els criteris generals del Règim edificatori. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, atès el que disposen els articles 14 del Pla Especial 
del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, 17 de la Llei 9/1993 del Patrimoni 
Cultural Català, 85, 87 i 97 i següents del  Text refós de la Llei d’Urbanisme i article 
110 del seu reglament i  la normativa de règim local   PROPOSO  l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa del Pla 
especial del catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, 1999 que 
afecta el redactat de l’article 28.  
El detall de la modificació concreta de l’article, s’adjunta a la present proposta com 
ANNEX,  formant part de la mateixa a tots els efectes. 
 
SEGON.-  Donar resposta a les al.legacions presentades durant el període 
d’informació pública, d’acord amb el que s’indica en l’informe adjunt a la present 
proposta de la que forma part a tots els efectes. 
 
TERCER.-  Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la  Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres 
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exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic. 
 
QUART.-  Notificar els presents acords als interessats que figuren a l’expedient i als 
serveis municipals que pertoqui en funció de les seves competències.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

17  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA SEGONA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 

MUNICIPAL, ÀMBIT “IVECO-RENFE-FARINERA-VEINAT DE 

VALLDEIX”. 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 7 de novembre de 2012, va aprovar inicialment 
la segona modificació puntual del Pla general d’ordenació de Mataró, a l’àmbit de 
“Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix”, redactat pels serveis tècnics municipals 
d’Urbanisme.    
 
En període d’informació pública i evacuació d’informes preceptius, s’han presentat 
quatre al·legacions, tres són de propietaris de l’àmbit de la modificació i una del grup 
municipal de d’ICV-EUiA.  
 
La resposta individualitzada de les al·legacions s’incorpora a l’expedient administratiu, 
com annex a la present proposta, el qual també forma part de la documentació 
tècnica del projecte. Les al·legacions estimades són: 
 
- Supressió del sector de millora urbana PMU-12 delimitat. Les parcel·les situades a 

l’illa de la Farinera amb façana al carrer Thos i Codina, es retornen a la qualificació 
urbanística de sòl industrial 2a i a l’afectació de vial prolongació del carrer Josep 
Abril, previst en el Pla General d’Ordenació Municipal de Mataró de 1996. Aquesta 
exclusió es justifica pel grau de consolidació de les edificacions existents i activitats 
en funcionament, que ja es plantejaven en un sector a desenvolupar a llarg termini. 
S’ha considerat més adient  efectuar la seva ordenació en el marc general de la 
revisió general de l’ordenació i usos de tot el polígon de Balanço i Boter, del qual 
prové el desenvolupament urbanístic d’aquestes parcel·les. 
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- Es corregeixen imprecisions detectades a la documentació sotmesa a informació 

pública, en la normativa de l’ordenació detallada del sector de millora urbana PMU-
09d relatives a la distribució, en el sòl d’aprofitament privat, de les diferents 
modalitats d’habitatge: (renda lliure, de preu concertat i de protecció pública) . 

 
- A l’apartat de viabilitat econòmica del document s’incorporen els estudis econòmics 

dinàmics preveient el factor temps. 
 
- En relació a les reserves mínimes per a places d’aparcament per a motos i bicis 

establertes a la normativa, són obligatòries sempre que es puguin situar en dues 
plantes soterrani atesa la proximitat del nivell freàtic. És causa d’exempció 
d’aquesta obligació la necessitat de fer una tercera planta soterrani per aquest 
motiu. 

 
- Es suprimeix la càrrega urbanística de la imputació de part dels costos relatius a la 

prolongació de la línia 3 d’autobús als propietaris de l’àmbit, atès que la recent 
modificació de línies del servei de Mataró Bus efectuada al gener de 2013, 
posterior a l’aprovació inicial del document,  ha incorporat la variació del traçat de 
les línies L4 i L8 fins la Porta Laietana que implica la cobertura del servei en tot 
l’àmbit del sector, especialment per al sector PMU-09 per la seva proximitat i que 
es preveu desenvolupar de forma immediata a l’aprovació d’aquesta modificació. 
Aquesta càrrega referida al transport públic es revisarà en els estudis de mobilitat 
dels sectors pendents, PMU-10 i PMU-11, en funció de la situació de la xarxa 
d’autobusos quan es desenvolupin els plans de millora urbana d’aquests sectors. 

 
- Ampliar com a càrrega urbanística dels diferents sectors la reurbanització de 

l’avinguda Maresme fins l’eix del vial, executant la prolongació de la mitjana central 
actualment existent en el primer tram confrontant a la Porta Laietana. Aquesta 
reurbanització millorarà la integració del nou barri amb els passos de vianants i 
semaforització ja previstos al document aprovat inicialment. La altra franja de 
l’avinguda es reurbanitzarà en un futur dins el marc de la reordenació urbanística 
de tot el polígon de Balanço i Boter, ja que l’actual urbanització s’ajusta als 
requeriments dels actuals usos industrials i terciaris que fan necessari el vial 
segregat. 

 
El resultat dels informes sol·licitats a organismes externs necessaris en funció de les 
seves competències pel desenvolupament urbanístic de l’àmbit, és: 
 
- Han informat favorablement l’Autoritat del transport metropolità ATM, el Ministerio 

de Fomento, Dirección General de Carreteras i el Consell comarcal del Maresme. 
 
- Han informat favorablement amb suggeriments o prescripcions Aigües de Mataró 

SA, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció general de Comerç i ADIF, les quals 
es recullen en el document o són pròpies dels posteriors projectes d’urbanització, 
tal com consta en el document tècnic. 

 
A banda dels conceptes estimats de les al·legacions presentades i de les 
prescripcions introduïdes pels organismes notificats, s’han efectuat els ajustos 
següents: 
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- S’han ajustat els valors dels aprofitaments urbanístics atorgats en sintonia als 

valors de mercat que l’ajuntament i, per coherència, s’estan utilitzant en altres 
documents de planejament i de gestió urbanística que s’estan redactant i/o 
tramitant en aquests moments. 

 
- S’han efectuat petits reajustos en la delimitació dels tres sectors de millora urbana 

establerts per tal d’ajustar-los amb major rigor amb l’estructura parcel·laria existent. 
 
- A l’ordenació detallada del sector PMU-09d es situa l’habitatge de protecció pública 

a l’illa 2. 
 
La introducció al document dels ajustos esmentats, els conceptes estimats de les 
al·legacions i prescripcions dels organismes notificats no representen un canvi 
substancial respecte el document aprovat inicialment, ni alteren el model d’ordenació 
de la proposta de modificació puntual del Pla general de Mataró de 1996.    
 
 
Vistos els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si 
s’escau, dels següents ACORDS 
 
Primer.-   Aprovar provisionalment la segona modificació puntual del Pla general 
d’ordenació de Mataró, a l’àmbit de “Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix”, 
redactat pels serveis tècnics municipals d’Urbanisme, amb les modificacions 
introduïdes arran de les al·legacions i informes amb prescripcions presentats en 
període d’informació pública. 
 
Segon.-  Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació 
pública, d’acord amb el contingut del document adjuntat a la present proposta i que 
forma part de la mateixa a tots els efectes. 
 
Tercer.-  Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres 
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic. 
 
Quart.-  Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 
Municipal, així com als Ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb 
Mataró.”   
 
 
 
 

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

Popular, anuncia el vot contrari del seu grup municipal.  
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Pensem que aquesta zona de la ciutat és un sector estratègic i que destinar-lo a més 

habitatge no és la prioritat de la ciutat. En tot cas, s’hauria de reservar per a altres 

necessitats presents i futures.  

S’introdueixen algunes modificacions que porten llum a un projecte inicial fora de tota 

racionalitat econòmica i de model de ciutat. Hi ha certs edificis on hi ha activitat 

econòmica consolidada en funcionament i seria una irresponsabilitat suprimir-la per 

iniciar un procés urbanístic. Per tant, en aquest punt creiem que la modificació és 

correcta.   

Hi ha altres punts en els que s’incorporen modificacions de la llei en què ara es 

demanen estudis econòmics dinàmics on s’han d’incorporar un seguit de previsions 

difícils d’encertar. En alguns casos pot ser una eina útil, però en d’altres segurament 

serà un expedient a completar per complir un tràmit però de difícil concreció en un 

futur imprevisible.  

En línies generals, estem en desacord amb el projecte global de la zona Iveco-Renfe 

i, per això, nosaltres donarem un vot contrari.  

 
 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que en la sessió del ple de data 7 de 

novembre de l’any 2012 sobre l’aprovació inicial de la segona modificació puntal del 

Pla General d’Ordenació de Mataró, de l’àmbit “Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de 

Valldeix”, el seu grup municipal va votar en contra.  

Entre altres factors, en contra d’aquesta modificació hi havia l’augment d’aprofitament 

del sector, amb més sostre edificable concedit, la disminució de càrregues als 

propietaris i, sobretot, el fet que la urbanització de l’Avinguda del Maresme, finalment 

valorada en uns 2,13 milions, no acabés a càrrec dels propietaris. Nosaltres vam fer 

una al·legació demanant que es tornés a incloure com a despesa de la reurbanització 

de l’Avinguda del Maresme, mantenint el mateix equilibri econòmic inicial, no deixant 

sense finançament aquesta obra necessària per a la correcta integració del nou barri 

a la ciutat. L’al·legació ha estat tinguda en compte, però no en la seva totalitat, ja que 

només s’urbanitzarà la meitat fins a l’eix central, construint illetes, passos de veïnat, 

semaforització, etc. Restarà pendent l’altra meitat, que s’urbanitzarà en la 
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remodelació futura del sector industrial terciari ja existent de Balanço i Boter. Per tant, 

estem satisfets però a mitges. Ens queda per desvetllar quan i com es farà l’altra 

meitat. Donat que el polígon industrial de Balanço i Boter ja està consolidat per 

edificació, serà difícil que se li puguin incorporar noves càrregues urbanístiques, a no 

ser que es delimiti un nou àmbit de transformació urbana, amb més aprofitaments 

edificables o més usos que puguin justificar aquesta imposició de noves càrregues. Si 

això no succeeix, serà l’Ajuntament qui es farà càrrec de la urbanització d’aquesta 

altra meitat. Com que no volem que l’Ajuntament pagui el que no li pertoca, nosaltres 

li farem una proposta a la regidora: encara que es delimitin dues parts fins a l’eix 

actual de l’Avinguda del Maresme a afectes de pagar costos d’urbanització, que es 

garantís que el projecte de reurbanització sigui únic i s’executi d’una sola vegada. És 

més econòmic i més racional. Perquè això sigui possible, caldria que l’Ajuntament 

aprovés abans la delimitació del nou Pla de Millora Urbana de Balanço i Boter, amb la 

introducció d’aquesta càrrega urbanística diferida.  

El nostre vot serà d’abstenció. 

 
 
 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, aclareix que un dels canvis de la modificació urbanística 

d’Iveco, que es va introduir en el ple de l’aprovació inicial, va ser que no s’ha de 

destinar necessàriament a habitatge. És una de les qüestions que entenc més 

encertades en el nou urbanisme. Es marquen usos mixtes, és a dir, poden ser hotels i 

poden ser terciari. No és necessari que siguin habitatges.  

Avui mateix han vingut uns propietaris al despatx de la regidora pensant a fer una 

mena de residències per a estudiants.  

Un dels canvis més importants per a aquest sector ha estat dividir-lo, flexibilitzar els 

usos, perquè sigui la inversió la que ens marqui el camí.  

El tema dels estudis dinàmics és una imposició de tots els tècnics a nivell 

d’urbanisme, no només a Catalunya. Quan dius que un sector es farà en 15 anys, et 

demanen que es faci un estudi a 15 anys, i tots sabem la dificultat que té fer estudis 

econòmics a 15 anys.  
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En relació a la proposta d’Iniciativa, quan s’estudiï el sector Balanç i Boter, segur que, 

sigui aquest govern o un altre, es tindrà en compte que la part del carrer que dóna al 

sector Balanço i Boter l’hauran d’assumir els propietaris del sector.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

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

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.   

 

 
 

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 

Direcció d’Ensenyament 
 

18  - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL 

ESCOLAR DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
 

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

proposta següent: 

 
“Relació de fets 
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L’Ajuntament de Mataró, va establir el seu servei d’Escola Municipal de Música per 
acord de Ple del 2 d’abril de 2009, a l’empara del que estableix el Decret 179/1993, 
de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i dansa. La creació de 
l'Escola Municipal de Música, neix d'acord amb el que preveia la Llei 2/2006 Orgànica 
d'Educació. 
 
L'Escola Municipal de Música de Mataró és un servei públic que s'adreça a tota la 
població, sense limitació d'edat, per oferir propostes i espais de formació, pràctica, 
creació, producció i difusió en l'àmbit musical, amb la voluntat que sigui un element 
de cohesió social. 
 
La creació del Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música respon a la necessitat 
d’articular la participació activa de la comunitat educativa en el control, el seguiment i 
les preses de decisions relacionades amb el funcionament del centre sens perjudici 
de les potestats de direcció del servei que te atribuïdes l’Ajuntament. 
 
La Llei 2/2009, de 10 de juliol, d’educació, inclou, dins el sistema educatiu, els 
ensenyaments artístics no reglats destinats a les persones que volen assolir un nivell 
de coneixements artístics adequats per practicar-los. La mateixa Llei disposa que tots 
els centres educatius públics han de disposar, entre d’altres, de Consell Escolar. 
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, en la seva 
disposició addicional tercera estableix que correspon als ens locals la regulació de 
l’autonomia d’organització i gestió dels centres dels quals són titulars. Dins d’aquesta 
regulació s’han de contemplar les competències i la composició dels òrgans de 
govern i de coordinació del centre, entre els quals es troba el Consell Escolar que és 
l’òrgan que es regula en aquest Reglament. 
 
D’acord amb l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal mitjançant decret del 
Regidor delegat d’Ensenyament núm. 1866/2013, de 18 de març, es va aprovar 
l’avantprojecte del Reglament que regularà el funcionament del Consell Escolar de 
l’Escola Municipal de Música de Mataró i es va lliurar als Grups municipals per al seu 
examen en un termini de quinze dies, sense que hagin presentat cap al·legació o 
suggeriment en contra del seu redactat. 
 
Vist el que estableixen, pel que fa al procediment per a l’aprovació del Reglament, els 
articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei de bases de règim local, l’article 178 de Decret 
legislatiu 2/2003 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així 
com també l’establert als articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis. 
 
Per tot el que s’ha exposat, en us de la atribucions que m’atorga la legislació vigent 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la creació del Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música de 
Mataró. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament que regularà el funcionament del Consell 
Escolar de l’Escola Municipal de Música de Mataró. 
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Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant la inserció del corresponent anunci als taulers d’anuncis de l’Ajuntament i 
al Butlletí oficial de la província de Barcelona, per tal de que les persones 
interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions i suggeriments que 
estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució definitiva. 
 
Quart.- Considerar aprovat definitivament el reglament en cas de no presentar-se 
al·legacions o suggeriments durant el període d’informació pública. 
 
Cinquè.- Un cop aprovat definitivament, publicar el text íntegre del Reglament en el 
Butlletí oficial de la província de Barcelona, i ressenya en el DOGC, i trametre un 
exemplar del mateix a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya als efectes establerts a l’article 65 de la LBRL.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

 
19  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL QUE LA NAU DE “CAN 

MIGUELL” ES CONVERTEIXI EN UN ESPAI D’INNOVACIÓ I 

CREACIÓ PER A NOUS EMPRENEDORS 
 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 
“La nau Minguell era una antiga fàbrica de filatures, tint i confecció construïda l’any 
1854. 
 
Les obres de rehabilitació i reforma que s’hi van realitzar varen servir per a posar en 
relleu els aspectes més característics de la nau, conservar l’estructura original, 
recuperar les façanes així tots els elements originals.  
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La inversió total de les obres de rehabilitació foren de 3 milions d’euros, 2,7 milions 
d’euros dels quals  s’obtingueren mitjançant un crèdit a interès zero del Pla Avanza 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. La nova nau fou inaugura el juliol de l’any 
2010.   
 
El nou espai rehabilitat estava destinat a joves creadors i a empreses intensives en 
creativitat i ser alhora un punt de trobada per a consolidar un clúster audiovisual a la 
comarca del Maresme que fomentés el desenvolupament empresarial i artístic. 
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme fou  l'encarregada de gestionar aquest 
nou espai cultural i econòmic de Mataró. La situació de crisi actual ha fet que les 
poques empreses que s’hi havien instal·lat al llarg d’aquests dos anys anessin 
retirant-se, fet que es va veure agreujat amb la dissolució de la Fundació TCM 
Audiovisual, que havia d’haver estat l’entitat impulsora. Darrerament només hi 
quedava una empresa i les dues entitats artístiques –l’ Associació Sant Lluc per l´Art i 
l’Associació Artística "Els dimarts del llimoner"- com a mostra de la voluntat inicial 
d’aquell vincle que s’havia d’establir entre el món artístic i l’audiovisual.  
 
Recentment l’EPE Parc Tecnocampus Mataró ha decidit tornar l’edifici PUMSA per tal 
que sigui aquesta entitat qui el gestioni i busqui nous inquilins, sempre tenint en 
compte les característiques d’ús de l’esmentat equipament. 
 
El Grup Municipal Socialista davant la necessitat expressa per molts petits 
emprenedors amb necessitat d’espai però amb escassos recursos per a poder fer 
front inicialment a les despeses d’infraestructures que tota nova empresa comporta, 
valoraria molt positivament que la “Nau Minguell” reprengués aquell esperit inicial pel 
qual fou reformat i es convertís en un espai d’innovació i creació per a nous 
emprenedors, amb el ben entès que caldria definir-ne prèviament  tot un seguit de 
requisits que haurien de complir les persones - emprenedors que hi volguessin 
accedir i que només seria per un període determinat de la posada en marxa de les 
noves activitats. 
 
Molts joves i moltes persones amb o sense feina- tenen un munt d’idees per a poder 
tirar endavant però no tenen les condicions adequades, ni els recursos necessaris per 
a poder-les desenvolupar, i el mateix s’esdevé en molts estudiants un cop finalitzats 
els seus estudis, que necessiten un espai per a realitzar els seus projectes i 
començar el seu camí dins del món productiu. Can Minguell podria esdevenir així el 
primer esglaó de noves incubadores empresarials, lligades al món artístic i 
audiovisual, però també a tot allò que pugui esdevenir embrió d’un nou teixit productiu 
en els propers anys. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple l’adopció dels següents  
acords: 
 

1. Destinar la Nau Minguell a espai d’innovació i creació per a nous 
emprenedors. 

 
2. Definir quins han d’ésser els requisits que hauran de complir les 

persones/empreses de nova creació que s’hi vulguin ubicar. 
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3. Treballar per tal que cap nova idea d’emprenedoria es quedi sense 
desenvolupar-se per falta de lloc i d’espai adequat per a fer-ho. 
 

4. Propiciar que els joves, amb estudis finalitzats, puguin realitzar els seus 
projectes tècnics, durant un període determinat, en la Nau Minguell.” 

 
 

 

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

expressa que al seu grup municipal li sembla bé destinar la Nau Minguell a espai 

d’innovació i creació per a nous emprenedors.  

Per altra banda, no ho trobem lògic perquè a Mataró ja tenim altres equipaments amb 

la mateixa finalitat. Fa uns dies es va inaugurar al Consell Comarcal del Maresme el 

centre de negocis que donarà pràcticament els mateixos serveis.  

Per tant, nosaltres demanaríem que retiressin la proposta. Sinó, hauríem de votar 

contràriament.  

 

 

 

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

Popular, pensa que si es vol donar oportunitats a la gent més emprenedora, jove i 

amb pocs recursos, s’han de facilitar espais.  

A la proposta hi veig qüestions que no estan ben definides. Per un costat, es parla 

d’espais d’innovació i, per l’altre, que sigui un espai lligat al món artístic i audiovisual, 

és a dir, no s’acaba de definir ben bé la cosa. També és cert que actualment la ciutat 

té diferents espais que podrien oferir aquestes oportunitats. 

Jo el que faria és retirar aquesta proposta i plantejar un mapa de la ciutat amb els 

possibles llocs on poder oferir aquest servei: tenim Vallveric, tenim la Nau Minguell, 

tenim els edificis del Tecnocampus, etc. Hi ha una ampli ventall.  

Caldria que, a partir d’una cosa que estem reclamant tots els grups, es fes una 

proposta molt més concreta i entenedora per als potencials usuaris d’aquests espais. 
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, recorda 

que des del mes de desembre intenta explicar que la idea era fer viable el fet d’obrir 

la Nau Minguell i després veure, si sobraven metres quadrats, si es podia fer una 

altra cosa.  

La  Nau Minguell ha sigut un fracàs perquè perdia 140.000 euros l’any. Obrir costa 

160.000 euros: un lloguer de PUMSA més energies. Quan nosaltres vam arribar hi 

havia dues empreses que tenien feina per conviure-hi, perquè no estava aïllada a 

nivell de so, i dues associacions culturals que hi anaven una vegada per setmana. 

Això era totalment inviable. A més a més, teníem un bonic plató que va costar-li quasi 

mig milió d’euros a la Sra. Merkel, que teòricament ens havia de permetre rodar a 

360 graus però, com que tenia dos pilars preciosos enmig i catalogats d’empresa 

tèxtil, doncs no es podia rodar a 360 graus. Per tant, el model que teníem era 

inviable.  

Nosaltres el que no farem és tirar endavant un projecte sense pla de viabilitat.  

Estem totalment disposats a que tots els emprenedors puguin tenir el seu espai. Com 

ja s’ha comentat, el Consell Comarcal ha fet una iniciativa, al Tecnocampus hi hem 

posat 200 metres quadrats més perquè, afortunadament, tenim la incubadora plena. 

Però tenim un repte molt important i prioritari damunt la taula, a part de fer viable la 

Nau Minguell, que és el Cafè de Mar. Al Cafè de Mar també tindrem una colla de 

metres quadrats. La pròpia Fundació Unió de Cooperadors està definint usos i també 

opina que  s’ha de dedicar un espai per a emprenedors de caire cooperatiu.  

Jo el que els proposava era intentar seguir-ne parlant i tenir-ho considerat, també 

tenint en compte el possible llogater que tindrem, si tot va bé, i si sobra algun espai 

d’altres necessitats que té el Grup Ajuntament. Ja que no ho han retirat, m’he vist 

obligat a recordar-los els números, el present i el futur i el que fa que nosaltres votem 

en contra d’aquesta proposta de resolució.   

 

 

 

 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, manifesta 

que el seu grup municipal no retirarà la proposta.  

Me n’alegro que s’hi estigui treballant però aquesta proposta fa cincs mesos que va 

venir i encara estem allà mateix. Anem dient que hi ha molts espais però també és 
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veritat que hi ha llista d’espera i hi ha molts joves que voldrien tenir un lloc on poder 

desenvolupar les seves tasques i, en aquest moment, no el tenen. 

 

 

 

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

Catalunya, opina que és una llàstima que aquesta proposta hagi estat voltant cinc 

mesos en un limbe. Aquesta era una proposta digna per parlar-ne al Consell 

Econòmic i Social, al Pacte Econòmic i Social. És a dir, ens hem dotat de 

mecanismes suficients per poder treballar idees interessants, amb aportacions 

interessants i valorar-les.  

Nosaltres entenem el que costava allò. En un moment donat, jo em vaig referir a 

aquesta Nau Minguell i a Can Marfà com un cas semblant a l’aeroport de Ciutat Real. 

Són projectes que ens han costat moltíssims diners i que ara no hi ha manera de 

dotar-los de contingut i d’un sentit. Em sap greu que allà hi vagi l’oficina de recaptació 

perquè no és per a això pel que es va crear.  

Jo juraria que tots vam donar suport a aquest projecte. Li he de donar raó al Sr. Rey 

quan diu que això és un fracàs. Jo vaig tenir la possibilitat de visitar la Nau amb el Sr. 

Fernández i em van semblar del tot inútils alguns diners que es van gastar allà.  

El que hauríem de fer és haver-ne parlat  pel dimecres vinent que tenim reunió del 

Pacte Econòmic i Social. 

Per tot això, nosaltres ens hi abstindrem. Ens ha de servir de lliçó a tots plegats el fet 

que si ens dotem de mecanismes no és perquè sí, perquè quedi bé, per tenir una 

notícia o perquè no volem perdre una votació, sinó que els hem de dotar de contingut 

i treballar-los dia a dia.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 10,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2) . 
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Vots en contra: 11,   corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3). 

Abstencions: 6,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5) i corresponent al membre del 

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

 

 

 

20 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER QUÈ 

ES REALITZIN LES MILLORES NECESSÀRIES PER LA 

REVITALITZACIÓ DEL PORT DE MATARÓ I GARANTIR LA 

CONTINUÏTAT D’OFERTA LÚDICA, DE RESTAURACIÓ I DE 

COMPLEMENTS DE LA INDÚSTRIA NÀUTICA. 

 
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 
“El Port de Mataró ha estat des de la seva creació, l’any 1991,  una oportunitat 
perduda per a la nostra ciutat. Ho ha estat en quant a la generació d’activitat 
econòmica lligada als sectors nàutics, ho ha estat en quant a ser un pol d’atracció 
d’activitat lligada al mon de la restauració i lúdic i ho ha estat també en els intents de 
generar activitat econòmica al voltant de la pesca. 
 
Les conseqüències de tot això són la poca continuïtat de les empreses que s’hi 
instal·len, els continus canvis de titularitat de la mateixa, la pràctica desaparició de 
l’activitat pesquera, a punt de desaparèixer, i un espai pràcticament desèrtic durant 
bona part de l’any. 
 
Posats en contacte amb alguns dels propietaris de diferents empreses de la 
restauració i serveis nàutics ens han manifestat la seva preocupació i pessimisme 
sobre el futur del Port que es concreten en: 
 
-La deixadesa en la conservació dels espais, bruts i mancats d’una bona ma de 
pintura. 
 
-Pàrquing car i que sovint presenta problemes de funcionament. 



 72

 
-Problemes d’inseguretat. 
 
-Manca de diàleg amb la direcció del Port. 
 
-Poc interés de la ciutadania en general per aquest espai tan singular de la mateixa. 
 
-I pel que hem pogut conèixer una incertesa sobre el futur d’un dels elements més 
importants per la nàutica, el varador, que ara per ara es desconeix si estarà en 
funcionament i actiu. I que és una de les peces claus pel desenvolupament del sector. 
 
 
Tots aquests elements estan generant un port que podríem denominar “fantasma” 
que no acompleix amb les expectatives de ser un generador d’activitat econòmica, de 
uns dels pols d’atracció turística i d’oci de la ciutat  i que aboca a tothom que vol 
desenvolupar la seva activitat empresarial al desencís i a l’abandonament. La qual 
cosa contrasta amb l’activitat hotelera al Port que ha estat tot un èxit i un encert i que 
atrau a molts potencials visitants. 
 
És per tot això que des d’aquest Grup Municipal hem considerat interessant proposar 
un Pla de Xoc pel Port de Mataró que pal·liï a la mesura del possible la situació que 
hem descrit.  
 
I per aquest motiu sotmetent a l’aprovació del ple els següents ACORDS: 
 
1er. -Els Responsables de Promoció Econòmica de Mataró negociaran amb els 
responsables i gestors del Consorci del Port de Mataró les mesures necessàries i un 
“pla de xoc” per tal de millorar la situació del mateix, tot atenent les que són les seves 
competències i que figuren entre els seus objectius: 
 

- La planificació, la projecció i l’execució de les obres i instal·lacions que siguin 
necessàries. 
- L’organització, la gestió i l’administració del port esportiu de Mataró i dels 
serveis portuaris. 
- La conservació de les obres, dels terrenys ocupats i de les instal·lacions, en 
perfecte estat d’utilització. 
- Tenir cura del bon ordre del servei portuari 
- En general, la realització de totes aquelles actuacions que permetin facilitar l 
tràfic marítim portuari i aconseguir la rendibilitat i la productivitat de l’explotació 
del port. 

 
Objectius que en aquests moments no s’estan cobrint. 
 
2on.-S’aclarirà el més aviat possible la situació del Varador del Port i la data de la 
seva entrada en funcionament per tal de que les empreses que en depenen del 
mateix puguin conèixer quina és la situació real.” 
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, accepta que aquesta proposta passi a prec, tal com se’ls ha demanat, a fi 

que es pugui estudiar, però demana certa urgència sobretot amb el tema del 

Varador.  

 

 

 

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

al PP el fet de passar-ho a prec, perquè és una preocupació també del govern i és 

una de les seves ocupacions principals. Creiem molt en el pla Mataró Marítim i 

recordo que el PP també hi va participar molt activament. És un motor econòmic que 

potser ha estat desaprofitat. 

A nivell del Varador, la proposta que vostès van entrar va ser dues setmanes abans i 

és veritat el que diuen: hi va haver un concurs que finalment va quedar desert. 

L’única empresa que es va presentar al final va fer una baixa que no va permetre 

adjudicar, però el 10 d’abril vam tenir un consell en el qual vam decidir obrir el 

Varador a tota la indústria del Port de Mataró i altres i, per tant, operar com a 

llogaters i gestors d’un espai i unes infraestructures. Afortunadament, l’entrada que 

tenim de vaixells en aquests moments en aquestes 4 setmanes que portem és 

superior a la de l’any passat. Econòmicament l’ingrés que teníem abans era d’uns 

100.000 euros a l’any i dubto que el tinguem, però, en canvi, afavorim la petita i 

mitjana indústria que hi ha al propi port.  

És evident que vostès encara no ho sabien i és per això que el seu prec procedeix 

totalment. 

Respecte als altres punts, és un esforç que hem de seguir fent. Hem creat una 

comissió de dinamització. La direcció del Port està molt més receptiva del que 

estava, s’han fet tiquets de pàrquing per als restaurants i també per als propietaris 

d’amarraments, s’han millorat diverses infraestructures i estem treballant molt en la 

internacionalització. També estem treballant molt en la renovació de concessions per 

fer-ho de la millor manera possible i per no repetir possibles qüestions a millorar del 

passat.  

Els anirem informant puntualment de totes les evolucions que anem fent.  
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El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, expressa que la informació que a ells els ha arribat és que el concurs va 

quedar desert perquè l’empresa que es va presentar va rebutjar fer-se càrrec del 

Varador perquè la infraestructura en si no estava en condicions. M’agradaria que 

m’ho poguessin aclarir. 

 

 

 

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

que l’empresa en qüestió va oferir el mínim que constava en el plec, que eren 

104.000 euros, i una vegada va fer l’oferta i va tenir accés a més detalls, va fer una 

sèrie de puntualitzacions. Ell creia que necessitava més inversió de la que posava al 

plec i de la que ell havia considerat i, per tant, va acabar no presentant l’aval 

necessari i fent una oferta de més o menys la meitat. Com que és una baixa superior 

al 10%, per norma de contractació pública no vam poder adjudicar ni passar a un 

procés negociat. Per això es va haver de declarar el concurs com a desert. A partir 

d’aquí, s’ha de decidir si es torna a fer un altre concurs o, sobretot veient que 

s’acostava la temporada, de provar que tots els industrials tinguessin la seva 

oportunitat, evidentment complint amb les normes de seguretat i fent una petita 

inversió amb coses que faltaven i que no arribava a 10.000 euros. 

 

 

 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna el prec per acceptat. Igualment, 

demana al Sr. Rey que en la propera comissió informativa expliqui el detall d’aquest 

extrem.  

 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
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21  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE REALITZAR 

CONTROLS RUTINARIS I INTENSOS PER PART DE LA POLICIA 

LOCAL EN ELS ESTABLIMENTS DE VENDA DE BEGUDES 

ALCOHÒLIQUES. 
 

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

presenta el prec següent: 

 
“La venda de begudes alcohòliques a menors d'edat és un problema que ve des de fa 
molt de temps i es dóna la circumstància que a la nostra ciutat hi ha un increment de 
tendes d'alimentació, que obrint pràcticament durant tot el dia, venen alcohol a 
qualsevol hora, i es pot comprovar que en alguns d'aquests comerços es ven alcohol 
a menors d'edat així com també no està de forma prou visible la cartellera que 
adverteix de la prohibició de venda d'alcohol a menors. 
 
En tots els establiments públics en què es vengui o faciliti de qualsevol manera o 
forma begudes alcohòliques, s'ha de informar amb el cartell corresponent que està 
prohibida la seva venda i consum pels menors de divuit anys. 
 
És per això que el grup municipal de Plataforma per Catalunya fa el següent Prec: 
 
Que el Govern de Mataró donin instruccions clares i precises a la Policia Local 
perquè es procedeixi a realitzar controls rutinaris, intensos i aleatoris durant tot l'any a 
aquest tipus de comerços i intensifiquin els controls durant la festa de Les Santes.” 
 
 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, accepta el prec de la Sra. Lora, perquè, de fet, ja s’està fent. Nosaltres 

també estem absolutament en contra que es pugui vendre alcohol a menors i la 

problemàtica que vostès exposen acaba comportant que els menors beguin alcohol a 

la via pública, la qual cosa és també una activitat que perseguim de manera insistent.  

Hi ha dos tipus d’infraccions:  

D’una banda, el control de retolació, és a dir, no tenir retolat adequadament la 

prohibició de venda d’alcohol a menors de 18 anys. Aquesta sí que és una 

competència sancionadora per part de l’Ajuntament de Mataró. Ja durant l’any 2012 
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vam incoar 7 procediments per aquest motiu. I en el que portem de 2013, n’hem 

incoat 4. 

Pel que fa a la venda d’alcohol a menors, és una activitat més difícil de perseguir 

perquè no és una cosa objectiva i cal tenir coneixement d’aquest fet a través de 

denúncies. Per tant, si vostès tenen coneixement que hi ha establiments que porten a 

terme aquesta activitat, li agrairia que ens ho fes arribar. Aquesta activitat de venda a 

menors qui la sanciona és la Generalitat, a qui, no obstant això, tramitarem el 

coneixement que tinguem de totes aquestes denúncies. 

Respecte a l’últim apunt que fa en el seu prec sobre les festes de Les Santes, 

existeix una comissió pel consum responsable d’alcohol durant Les Santes, on 

participa la Policia Local i altres serveis de l’Ajuntament i on es prendran les 

decisions oportunes sobre aquesta problemàtica durant els dies concrets de la nostra 

festa major.  

 

 

 

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

demana que la pregunta li sigui resposta també per escrit.  

També esmentar que nosaltres vam presentar la proposta el 26 de març, però 

malauradament, pel canvi en el reglament municipal, no va entrar en temps i forma, 

malgrat que hi va haver dos dies festius. I per a la nostra sorpresa, fa pocs dies ens 

vam trobar una notícia que deia que ara el govern es posaria a controlar tot el que 

nosaltres avui proposem.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, confirma que la Sra. Lora tindrà a l’acta tot 

allò que ha dit la Sra. Calpe per escrit i, per tant, podrà llegir-ho perfectament.  
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22 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL CICLE DE 

CONFERÈNCIES SOBRE ECONOMIA AL TECNOCAMPUS I ELS 

CRITERIS D’ELECCIÓ DELS CONFERENCIANTS. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 

“Segons hem estat informats per diferents vies, personal, xarxes socials 
institucionals, xarxes socials de partit, institucional, cartells a la via pública i programa 
de ma; al Tecnocampus s’estan desenvolupant des del 4 de febrer fins al 20 de maig 
un cicle de conferències sobre economia. 
 
El tema ens sembla molt encertat donada la preocupació i l’interés que suscita tot el 
referent a l’economia en els temps de crisi que ens toca viure, però hi ha una sèrie de 
coincidències que no es tracta de conferències purament acadèmiques i sí amb un 
clar perfil partidista i polític i que en cap cas reflecteix la pluralitat ideològica, ni els 
diversos punts de vista que sobre l’economia hi ha ni tampoc es correspon amb la 
visió amplia i “universal” que un centre acadèmic superior hauria de reflectir.  
 
Alguns exemples d’això són la clara significació tant política com institucional d’alguns 
dels ponents, la coincidència d’actes en el mateix dia i amb la mateixa visió, en 
concret el 21 de març, coincideixen dos actes un del M.H. sr. Jordi Pujol i Soley, que 
curiosament es presenta entre d’altres coses com a fundador de Convergència i Unió 
per parlar sobre “economia catalana en el context de l’Estat Espanyol” es a dir, com 
recullen els mitjans sobre el dret a decidir; doncs bé, aquest acte coincideix amb el 
dia amb un altre organitzat per una entitat sobre “empresa i independència” i 
curiosament la Presidenta d’aquesta entitat és la Ponent que va obrir aquest Cicle de 
Conferències.  
 
Sense afegir per exemple la presència de conferenciants que són polítics en actiu. 
 
És per aquests motius que presentem les següents Preguntes: 
 

• Quins han estat els criteris que s’han seguit per escollir els Ponents d’aquest 
Cicle de Conferències? 

 
• Quin cost ha suposat pel Tecnocampus l’organització del Cicle de 

Conferències? 
 

• Quin ha estat el cost en publicitar les conferències? 
 

• Pensa la direcció de Tecnocampus en obrir el ventall ideològic dels 
conferenciants?” 
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

manifesta que els criteris per escollir conferenciants surten de dues assignatures que 

es donen a l’Escola Universitària del Maresme, que en concret són: Globalització i 

Crisi Actual i Temes Actuals d’Economia, que compten amb 58 alumnes matriculats. 

Per tant, el criteri ha estat estrictament el que aquests professors han proposat. En 

l’únic cas que no ha estat una proposta directa ha estat que ells mateixos van 

proposar aprofitar la visita del Molt Honorable President Jordi Pujol a que també fes 

una conferència, cosa casual que després va coincidir amb data justament amb l’acte 

que vostè diu i al qual jo no vaig poder assistir-hi. 

A nivell de conferenciants, els llegiré els noms que portem fins ara perquè les 

conferències estan sent un èxit i ens estem plantejant allargar-les i que hi participi 

molta més gent i amb molt més ventall: Muriel Casals, Carles Sodrià, Xavier Fageda, 

Anton Costes, Antoni Serra Ramoneda, Antoni Castellà, Antoni Castells, Guillem 

López Casesnoves, Ramon Tremosa, Lluís Saurí, Josep Oliver i Joan Ramon Rovira, 

que entenc que d’aquí poc vindran. Tots ells doctors, amb alguna excepció, i alguns 

pocs dubtosos de ser ni de CIU ni independentistes. 

Abans que presentessin aquesta pregunta, vam convidar els presidents del Cercle 

d’Economia i del Círculo Ecuestre i un d’ells és en Josep Piqué, que esperem que 

pugui venir i poder obrir-ho també a la ciutadania, en sessió de tarda. 

També m’agradaria demanar-li la seva ajuda per poder portar, per exemple, algú 

significat d’algun Ministeri de Madrid. El que es tracta és de compartir visions i de 

parlar de futur d’una manera tècnica. 

A nivell de costos, les persones que han cobrat, que no són totes, han cobrat com si 

fossin professors visitants, la qual cosa es paga a 78 euros/hora. El cost total ha 

estat de 2.300 euros i la publicitat ha estat de 400, per tant, tenim un total de 2.700 

euros. I els ingressos derivats d’aquestes dues assignatures són de 20.800 euros. 

Els índexs de satisfacció de les conferències tenen una mitjana superior al 9 i, per 

tant, la voluntat és d’allargar-ho i ampliar el ventall el màxim possible. Segur que 

vistos els noms que hi estan participant, altres persones que potser d’entrada no hi 

estarien interessades veuran que aquest pot ser un fòrum important on presentar les 

seves idees.  

 



 79

 

 

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

Catalunya accepta col·laborar-hi de manera que pugui venir algú altre que doni una 

altra visió.  

La pregunta no la presentem per casualitat, perquè, per exemple, en el programa de 

mà de Sant Jordi tampoc no ens ha sorprès trobar una conferència independentista 

en un bar privat parlant de l’independentisme a les illes Balears. 

Aquest consistori és dels més plurals que hem tingut i, com li deia abans, 10/9, i dels 

10 algú en la intimitat reconeix que no és independentista. Per tant, encara serien 

algun menys.  

Em pregunto si a la ciutat hi hagués una associació de l’Aragó —que també celebren 

el seu dia el dia de Sant Jordi—, si haguessin tingut la propaganda gratis que han 

tingut els senyors d’aquí al darrere per a la seva conferència i que recordo tenen un 

negoci privat.  

 

 

 

23 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

DEMANI LA VALORACIÓ ACTUALITZADA DELS ACTIUS 

MUNICIPALS ADSCRITS AL PERÍMETRE CONCESSIONAL 

D’AIGÜES DEL TER-LLOBREGAT (ATLL). 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 
“El Ple Municipal d’aquest ajuntament va aprovar, el 4 d’octubre de 2012, una 
proposta de resolució on constaven textualment aquests acords: 
 

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

 
El 9 de novembre de 2012, l’Alcalde va presentar el requeriment en defensa dels 
drets i béns municipals que es volien incloure en la concessió dels serveis actuals 
d’Aigües del Ter Llobregat (ATLL) (dipòsit de la ronda Rocablanca, punt d’abastament 
82 - Cota 100). 
 
El 27 de febrer de 2013, la Generalitat va notificar la resolució del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat al respecte, denegant el requeriment efectuat pel nostre 
ajuntament. 
 
El Secretari General d’aquest ajuntament, en un informe amb data 21 de març de 
2013, proposava demanar “a la Generalitat de Catalunya que certifiqui quin és el 
valor net comptable del dipòsit Rocablanca de Mataró, punt d’abastament 82 – Cota 
100, de conformitat a la referència que fa l’art. 20 del plec de prescripcions 
tècniques”. El propi secretari, explicava a l’informe que “el reconeixement explícit que 
fa la Generalitat de la titularitat municipal del mateix, satisfà indirectament la pretensió 
municipal de que no s’inclogués aquest dipòsit en el perímetre del contracte, tota 
vegada que –a banda del reconeixement explícit de la titularitat municipal que fa la 
Generalitat- s’ha posat de manifest que l’ús que en pugui fer el concessionari de les 
instal·lacions municipals s’empara en el conveni signat per l’empresa pública Aigües 
del Ter-Llobregat amb l’Ajuntament de Mataró i l’empresa municipal AMSA el 15 
d’octubre de 2010, en el qual també es reconeix en tot moment la titularitat municipal 
del dipòsit de Rocablanca”. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, el grup municipal d’ICV-EUiA efectua el següent 
 
PREC 
 
Que l’Ajuntament de Mataró demani a la companyia Aigües de Mataró S.A., als 
serveis tècnics municipals i al departament d’intervenció de l’ajuntament que efectuïn 
una valoració actualitzada dels actius de l’Ajuntament Mataró i Aigües de Mataró S.A. 
que estan adscrits al perímetre concessional d’Aigües del Ter-Llobregat (ATLL), per 
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tal de fer una valoració dels béns que són de la ciutat de Mataró i que estan inclosos 
en la relació d’actius que la Generalitat de Catalunya ha cedit (com a actius) a 
l’empresa concessionària (Acciona), una concessió suspesa pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
Que l’Ajuntament efectuï una reclamació patrimonial a la Generalitat de Catalunya de 
la part proporcional del cànon cobrat  -tant en primera entrega com en cànon diferit- 
per la concessió d’ATLL que ara cobra la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
reclamació s’hauria de fer en base a la valoració dels actius que s’efectuï en virtut del 
que es demana al punt anterior, i no esperar a la valoració que faci la pròpia 
Generalitat.” 
 
 

 

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

el prec del Sr. Martínez. De fet, tal com va començar a explicar el Sr. Secretari en 

comissió informativa el 25 d’abril, ja hem començat a fer, seguint les seves idees, la 

sol·licitud de l’Alcalde per defensar el patrimoni i els drets d’aquesta corporació. 

També el Sr. Alcalde, en data d’ahir, va sol·licitar informació d’aquest valor net 

comptable per seguir fent les accions que el Sr. Secretari vagi considerant que són 

de dreta llei. I si hi ha alguna reclamació patrimonial, fer-la igualment.   

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana al Sr. Rey que li torni a enviar la nota 

perquè s’ha perdut un full important de la documentació. 

 

 

 

24  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DE 

L’ESFONDRAMENT D’UN IMMOBLE AL CARRER SANT 

ANTONI. 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 
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“El 23 de febrer de l’any 2’12 es va produir l'ensorrament d'un immoble deshabitat 
situat al número 38 del C/ Sant Antoni, fet què afortunadament no va produir danys 
personals.  
 
Un mes més tard, el 27 de març al matí es va produir l’esfondrament de l'immoble 
col·lindant a l'anterior, situat al número 36 del mateix carrer.  
  
Cal recordar que al número 40 d’aquest carrer s’estaven executant les obres d’una 
promoció de nous habitatges. 
 
Des de llavors ençà, ha passat més d’un any i la situació encara no s’ha resolt: el 
carrer Sant Antoni continua tallat al trànsit  rodat, les línies d’autobusos continuen 
mantenint desviacions que afecten el seu recorregut i per tant als seus usuaris, els 
veïns dels immobles afectats en aquests fets continuen fora de casa seva i han de fer 
unes intervencions de seguretat que requereixen de molts recursos, serveis bàsics 
com ara la recollida de la brossa també s’han vist redefinits,... Tanmateix, la promoció 
de pisos del número 40 ha aconseguit autorització per continuar les obres. 
Darrerament també s’ha atorgat llicència per enderrocar un edifici al mateix carrer 
amb la intenció de desenvolupar una nova promoció d’habitatges. 
 
Malgrat la importància i gravetat d’aquest tema, la informació donada pel govern 
municipal ha estat des del principi molt escassa, havent-se fins i tot negat a donar 
compliment a un prec d’aquest grup municipal on demanàvem que es convoqués una 
CMI extraordinària on poguessin participar també tots els implicats.  
 
Ara ja fa molt temps que el govern no ha informat a l’oposició, per tant, desconeixem 
els motius pels quals estant estabilitzades les cases col·lindants no s’ha procedit a 
l’obertura del carrer. 
 
És per tot això que el Grup Municipal Socialista formula les següents preguntes per a 
que li siguin respostes en el Ple municipal: 
 

1. Quan preveu el govern municipal que el carrer Sant Antoni podrà recuperar la 
normalitat? 

 
2. Quin cost ha tingut de moment aquest afer per a l’Ajuntament de Mataró 

(estudis, ajuts a afectats,...)? S’ha fet una previsió de major despesa? 
 

3. Disposen de llicència d’ocupació de la via pública els promotors de les dues 
obres que s’estan executant en aquests moments en aquest carrer?” 

 
 
 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, passa a contextualitzar la situació:  
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El decret que es va emetre per l’Ajuntament, d’acord amb les conclusions del 

peritatge contractat, que tots vam escoltar en comissió informativa extraordinària, 

obligava els propietaris dels solars 42, 40, 36, 34 i 32 a un seguit d’obres que eren 

imprescindibles per assegurar la solidesa dels edificis 42, 34 i 32. Aquestes obres 

eren: l’edifici 42, la reparació de la volta situada a la planta baixa i la consolidació de 

la fonamentació. Aquestes obres estan executades. Per a l’edifici 40, la continuació 

com a mínim de l’estructura per tal d’assegurar l’estabilitat de l’edifici 42; les obres de 

l’estructura estan fetes. Les obres en general estan previstes que s’acabin en el mes 

de setembre d’enguany. No obstant això, les obres que exigia el decret de 

l’Ajuntament estan fetes.  

Per als edificis 36, 34 i 32, el decret obliga la consolidació de la cimentació de les 

mitjaneres del 36 amb el 34, i del 34 amb el 36, i la rehabilitació d’aquestes 

mitjaneres. Així mateix, obligava a reparar la volta amb planta baixa de l’edifici 32. 

Aquestes obres no s’han realitzat encara pels veïns afectats. Per problemes 

econòmics, un dels propietaris afectats va manifestar en data 11 de febrer que no 

podia fer efectiva la part del cost de l’obra de rehabilitació que li pertocava, per la 

qual cosa l’Ajuntament ha decretat en data 1 de març executar subsidiàriament i es 

va requerir a l’afectat en la presentació del pressupost del contractista, cosa que a 

data d’avui no s’ha produït encara que se’ls ha reclamat en diferents ocasions. 

Aquesta informació se’ns ha assegurat que serà transmesa en breu.  

Per informació dels tècnics que dirigeixen l’obra, ens diuen que dins del mes de maig 

aquestes es podrien iniciar. En aquest cas, la durada prevista és de 4 mesos i, per 

tant, al mes de setembre les obres es poden finalitzar. Amb la finalització d’aquestes 

obres, al mes de setembre es podrà efectuar l’obertura del c/Sant Antoni al trànsit 

rodat.  

En resposta a la segona pregunta, cal dir que les factures del Servei d’Obres pugen a 

45.539,70 euros; factures del Servei de Manteniment i Serveis, 123.385,66 euros; 

despeses de Serveis Socials, 6.706,60 euros i despeses de tècnics municipals, 

13.082,81 euros. Total de l’Ajuntament: 188.714,77 euros.   

Pel que fa a la tercera pregunta, els promotors de l’obra 40 tenen llicència d’ocupació 

de via pública amb bastida per dos anys —del 23-9-11 al 23-9-13— i també s’han 

concedit llicències de tall i ocupació temporal per a les tasques pròpies del procés 

constructiu de llicències temporals d’un dia.  
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Finalment, reitero que és un procés lent perquè requereix la inversió dels mateixos 

afectats i les dificultats actuals per aconseguir diners dels bancs per aquests 

propietaris són grans. Hi estem treballant.  

 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, demana a la Sra. 

Rodríguez que li faci arribar per escrit la resposta que ha donat. 

També constato que queda algun interrogant pendent, com és la situació del veí amb 

dificultats per tirar-ho endavant. I, d’altra banda, no m’ha dit si s’ha fet una previsió de 

major despesa.  

També vull posar en valor el fet que no només l’oposició no hem tingut informació 

actualitzada, sinó que fins i tot els veïns dels voltants del sector ens han fet arribar 

les seves dificultats per entendre què està passant. Veuen que s’estan fent obres 

però no tenen informació.  

En aquest sentit, una de les conseqüències d’aquesta afectació s’està produint al 

c/Balmes. Aquest era un carrer que no estava afectat per aquest nivell de trànsit i, 

per tant, s’estan produint un seguit de desperfectes importants i algun altre que no 

coneixem perquè no n’estem informats. 

 

 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, espera que, com a previsió, no s’hagi de fer front a més 

despeses com a Ajuntament. La dificultat del c/Sant Antoni és la que està exposada 

en els propis decrets i en això que acabem d’explicar. És a dir, s’han de fer unes 

obres per reforçar aquells edificis tècnicament, tal com consta als informes, la qual 

cosa val uns diners i els propietaris tenen dificultats. 

Dit això, si hi ha algun propietari que no ha rebut la informació, com que a nosaltres 

no ens ho ha fet saber, no puc explicar-li-ho, però evidentment que tothom que vulgui 

informació i visqui per allà té dret a tenir informació i se l’informarà.  
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El senyor Francesc Melero acaba afegint que hi ha hagut informacions 

contradictòries des del primer moment. 

 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 25 i 32 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

25  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA RESPECTE DEL VIATGE QUE UNA DELEGACIÓ 

MATARONINA VA EFECTUAR RECENTMENT A FLORIDA 

(ESTATS UNITS). 
 

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

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

 
“El passat 15 d’abril, una delegació mataronina encapçalada per Miquel Rey, regidor 
de Promoció Econòmica, va viatjar al sud de l’estat de Florida (Estats Units) per tal de 
cercar inversors que estiguessin disposats a construir un nou varador al port de la 
nostra ciutat, per tal de poder donar servei a iots de fins a 60 metres d’eslora (l’actual 
varador només pot donar servei a iots de fins a 30 metres). Aquest varador s’hauria 
de situar a la platja de Pequin, i s’ha dit que podria tenir un impacte econòmic de fins 
a 100 milions d’euros/any, argumentant-se que el manteniment i reparació d’aquestes 
embarcacions suposen una despesa anual aproximada d’un 10% del valor del vaixell. 
 
Segons la informació que es va donar abans d’emprendre el viatge als Estats Units, 
la delegació mataronina l’havien de formar Miquel Rey, regidor de Promoció 
Econòmica, Joan Bellavista, gerent del Port de Mataró, i Jaume Teodoro, director del 
Tecnocampus. Malgrat això, a diverses fotografies que s’han publicat a Internet sobre 
aquest viatge apareixien altres persones de la ciutat de Mataró, com per exemple 
Paulí Mojedano, ex regidor del Partit Popular al nostre ajuntament. 
 
Sobre aquest viatge als Estats Units, el grup municipal d’ICV-EUiA presenta les 
següents PREGUNTES 
 
1. Quines persones van formar exactament la delegació mataronina en aquest 

viatge als Estats Units? En qualitat de què i quin paper va jugar Paulí Mojedano, 
ex regidor del PP? 
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2. A càrrec de qui han anat les despeses del viatge? Quin ha estat l’import total 
d’aquestes despeses? 

 
3. Quins fruits ha donat aquest viatge per als interessos de la ciutat de Mataró? 
 
4. S’ha arribat a algun/s acord/s formal/s amb algun inversor? En cas afirmatiu, 

quins detalls té/tenen aquest/s acord/s?” 
 
 

 

 

32 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL VIATGE REALITZAT PEL PRESIDENT 

DE TECNOCAMPUS A FLORIDA. 
 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“El passat 20 de març, al final de la reunió del Patronat del Tecnocampus  i com a 
“informacions de la Presidència” se’ns va comunicar un possible viatge del President 
a Florida, lligat amb temes del Port i de l’empresa. 
 
A l’apartat del resum de la reunió que se’ns va lliurar a la mateixa reunió podem llegir: 
 
Projectes en curs: Invercreix i Internacionalització South Florida,  
i sobre aquest darrer hi ha 3 punts: 
 
1.- BUSINESS Landing recíproc TCM+South Florida 
2.- Acompanyament a la internacionalització de companyies a San Francisco. 
3.- Missió Comercial. 
  
Data de presentació del programa 24 d'abril 2013. 
 
El passat 9 d’abril la nostra portaveu va rebre una trucada del President del 
Tecnocampus on li manifestà que la setmana següent, la del 15 al 21 d’abril, marxava 
a Florida amb en Director Gerent del Port  i el Director General de Tecnocampus  per 
a tractar  amb la Cambra de comerç d'allà projectes vinculats amb la 
internacionalització. Va dir-li que al darrer Patronat del TCM ja va informar d'aquesta 
línia de treball i de que potser sorgiria aquest viatge. 
 
El tema neix, va afegir,  d'una auditoria que va fer el Consorci del Port, al qual aquest 
grup municipal no hi està representat, per tal d'intentar trobar nous operadors que 
impulsin la possible ampliació del port; per tant, inicialment es tractava d’ un projecte 
del Consorci i de la Generalitat, però que en descobrir-se que existien possibilitats en 
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l'àmbit universitari i empresarial (incubadores d'empreses, exportacions,...) 
l'Ajuntament va decidir sumar-s’hi. 
 
La següent informació sobre aquest viatge és la signatura d’un acord amb la Cambra 
de Comerç de South Florida de la qual se’n té coneixement via twitter.  
 
 
 
El dia 24 d’abril, la premsa informa que Mataró i Florida ja estan connectats i que El 
TCM ja ha habilitat un espai denominat 'business landing' per acollir les empreses 
americanes. L'espai permet acollir fins a quatre empreses de manera simultània. 
 
Aquest mateix dia se’ns envia el vídeo que va servir d'element promocional de la 
delegació de l'Ajuntament de Mataró i TecnoCampus a Florida i pel butlletí de 
l’Ajuntament ens assabentem que “Una seixantena d'empresaris s'interessen per la 
possibilitat d'ampliar el seu negoci al Sud de Florida” 
 
Aquestes són les noves formes de comunicació de les que gaudim els grups 
municipals que no estem al govern de la ciutat.  
 
És davant aquesta manera que utilitza el Govern de la Ciutat per a fer partícip a la 
resta del Consistori dels projectes de futur que el Grup Municipal Socialista formula 
les següents preguntes: 
 

1. Com és que a la darrera reunió del Patronat de Tecnocampus es va informar 
d’un possible viatge quan el tema ja semblava una cosa més que imminent? 

 
2. Com és que els membres del consistori i del Patronat de Tecnocampus ens 

hem d’assabentar “dels acords” d’un viatge mitjançant un canal de 
comunicació? 

 
3. És aquesta la nova forma de procedir, clara i transparent del Govern de la 

ciutat? 
 

4. Quina validesa tenen els “acords” signats a Florida quan ni tan sols s’han 
portat a consideració del Patronat del Tecnocampus?” 

 

 

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

expressa que una de les prioritats d’aquest govern i de totes les empreses del país 

és la internacionalització, per tant, aquest va ser l’origen del viatge. I, com saben, una 

de la nostres preocupacions també és el Mataró Marítim.  

Pel que fa a la primera pregunta del grup d’ICV-EUiA, val a dir que la delegació la va 

formar el gerent del Port de Mataró, el Sr. Bellavista; el gerent de la Fundació TCM i 

de l’EPE TCM, el Sr. Teodoro; i jo mateix, com a regidor i com a president del TCM. 
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També van venir com a consultors els Srs. Ivan Mutis i Pau Mojedano, que treballa 

per al Sr. Mutis, que al seu torn és el propietari d’una consultora que va contractar el 

Port de Mataró. Per tant, el Sr. Mojedano va venir exclusivament com a consultor i 

probablement pels seus coneixements sobre el Mataró Marítim. 

Respecte a la segona pregunta, les despeses del viatge corresponents al Port, les ha 

pagades el Port. I les despeses corresponents al Sr. Teodoro i meves, la Fundació 

TCM. Els senyors consultors suposo que ho hauran comptat dintre de les seves 

factures. En el cas del Mataró Marítim, que necessitava un pla de viabilitat per veure 

si a aquesta inversió hi podia fer front un privat, la Generalitat va decidir demanar-ho 

a aquesta consultora, que va fer un estudi sobre el potencial del mercat de les 

reparacions i del manteniment al món i després es va fer un pla de negoci. Tot això, 

que va incloure diversos viatges, va costar al Consorci del Port 25.000 €. Per cert, el 

10% del valor dels iots va en temes de renovació de tot el vaixell. 

En referència al cost que han tingut per al TCM tots els tràmits fets per arribar a 

acords universitaris i els tràmits que han possibilitat que les empreses de Mataró i del 

nord de Barcelona puguin viatjar i implantar-se tres mesos gratuïtament a Florida, 

amb serveis d’ajuda al creixement i finançament, ha estat de 25.000 €. Aquests 

50.000 € estan lluny d’un primer pressupost que es va demanar per fer un business 

plan del Port a una gran consultora, que pujava a 140.000 €, que és el mateix que va 

costar tot el projecte de consultoria del Mataró Marítim, tot i que només en vam pagar 

110.000 €. Al meu entendre, el procés, que encara no està acabat, es pot considerar 

ben invertit i prou satisfactori.  

Els fruits ja els he explicat i, pel que fa als acords formals, els vam comunicar quan 

es va firmar l’acord amb el Florida Atlantic Research Park, i no abans. No ens agrada 

vendre fum i això ho considero transparència. Potser em falten formes, però aquesta 

és la manera de fer negocis i hauria de ser la manera de fer política i fer ciutat en el 

futur. Hem d’anar amb transparència i es farà un informe que s’enviarà a tots els 

grups, amb tots els detalls.  

Respecte a l’inversor del Port, s’està parlant amb tres potencials inversors, dos d’ells 

de la costa est de Florida i un de la costa oest, i s’està parlant dins del clúster nàutic 

de Barcelona i es parlarà dins de l’associació Maresme Marítim, que per això la 

tenim. Abans de concretar res, és necessari compartir amb la resta de socis que 

tenim en el clúster per fer coses de manera complementària, que vol dir viable a llarg 

termini.  
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Pel que fa a la primera pregunta del PSC, cal dir que perquè els bitllets no estaven 

comprats. Els bitllets es compren quan es tanquen les agendes i afortunadament les 

agendes es van tancar el dia 7 d’abril i, com que nosaltres en lloc de tornar el 

divendres i gastar-nos 2.000 dòlars en el bitllet, vam tornar diumenge al matí, ens 

van costar 768. I, en lloc d’anar a un hotel del centre de Fort Lauderdale que costava 

250 euros, vam anar a un hotel que estava molt més lluny però que costava 149 

dòlars la nit.  

Quant a la segona pregunta, ha estat culpa meva. Si s’ha de fer diferent, ja ho 

consultaré, però a mi em sembla que s’han de publicitar les coses quan estan 

lligades i no abans, i la manera més ràpida de fer-ho és aprofitant les noves 

tecnologies. Si s’ha de fer diferent, ja ho corregiré.  

Respecte a la tercera pregunta sobre la manera de procedir del govern municipal, 

s’ha de dir que sí que és clara i transparent. Vostès ho han sabut al mateix temps 

que tothom. Ho haurien d’haver sabut abans? Parlem-ne, però la manera ha estat 

clara i transparent.  

En referència a la quarta pregunta sobre la validesa dels acords, a nivell formal és un 

acord que per estatuts li toca prendre més aviat a l’EPE, que és qui ha fet la inversió, 

i també a la Fundació. És a dir, al gerent. Però evidentment se n’informarà 

exhaustivament al Patronat i se’ls passarà tant el contingut dels informes que s’han 

fet com un informe del viatge amb l’agenda detallada de visites.  

El nostre interès no és ocultar res ni no seguir les formes. Això és un tema personal 

meu. El nostre interès és servir i fer coses útils per a les empreses de Mataró, per al 

Port de Mataró i per a la universitat. Si en aquest procés formalment no s’ha fet 

alguna cosa ben feta, ja els demano disculpes i ja ho corregirem. Però crec que 

l’important és més aviat el fons i el resultat que n’hem de treure a partir d’ara. De 

l’acte del 24 n’estaven tots informats des de la meva trucada i, a posteriori, pels 

diferents e-mails que van rebre.   

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, opina que el govern no ho és, de transparent. 

Darrerament hem tingut una reunió en una Junta de Portaveus extraordinària i tres 
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grups presents en aquest consistori hem exigit que d’una vegada per totes el nivell 

de comunicació amb l’oposició no sigui el que regeix en aquests moments.  

Vostè pot anar, i és la seva obligació, a buscar negoci fora de les nostres fronteres o 

on calgui, però, quan parlem d’informació i transparència, no pot ser que el dia 26 

d’abril, data en què teníem una comissió informativa de Promoció Econòmica, vostè 

es dediqués a dir-nos el mateix o menys del que ha dit avui. És cert que ens va dir 

que havia anat a Florida, però ho va fer d’una manera molt genèrica. Vam rebre una 

informació molt insubstancial. Tant és així que jo li vaig demanar que com a mínim 

ens enviés un informe complet de tot el viatge, on constessin tota una sèrie de dades 

que ens haurien estalviat la pregunta d’avui. També volíem saber en què consistia 

l’estudi de mercat que havia fet aquesta consultoria i ens hagués agradat molt poder 

tenir accés a aquesta documentació. Jo no sé com es fan els negocis, però sí que sé 

com es fa la política: la política és transparència i no menystenir els grups de 

l’oposició. Això vostès constantment ho fan i s’entossudeixen a fer-nos veure que no 

és així.   

Està bé que vagin a buscar negoci, perquè fa dos anys que vostès governen aquesta 

ciutat i les dades, des del punt de vista econòmic, no són gens encoratjadores. 

Vostès van guanyar unes eleccions dient que eren el govern dels millors, la qual cosa 

no ha estat així, perquè des que vostès governen a Mataró l’atur no ha parat de 

créixer. Tant és així, que al juny del 2011 hi havia a Mataró 13.031 persones 

desocupades i ara n’hi ha 15.033. Això vol dir que en el termini d’aquests dos anys 

ha crescut l’atur en 2.002 persones, un 16% més.  

 

 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, anima el Sr. 

Rey a corregir les seves formes a nivell de comunicació i pel menysteniment que ha 

tingut envers els grups de l’oposició. 

Segurament ell ha actuat d’una forma correcta, des del punt de vista empresarial, 

però estem a l’administració pública i hi ha d’haver tot un seguit de comunicacions 

amb els grups municipals. Ens agradaria saber quina és la validesa dels acords 

presos i pensem que s’hauria d’haver adreçat prèviament al Patronat i després 

donar-hi validesa.  
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, creu 

que cal centrar-se en allò que és important i és que aquesta administració i aquest 

govern fa tot el que pot per millorar Mataró. Tots plegats ho vam començar a fer quan 

vam tirar endavant El Corte Inglés. Aquest menysteniment que han sentit no ho és 

per a nosaltres, simplement és una qüestió d’intentar anar per feina, que ja 

corregirem. Crec que el fons del projecte d’internacionalització és bo i quan tinguin 

tota la informació ho veuran.  

D’altra banda, el 9 d’abril ja els vaig informar del cost i en alguns casos també de 

detalls de la consultoria, però ho passarem també per escrit un per un: compartirem 

amb vostès tot el que calgui i més.  

 

 

 

26 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ FACI UN PROCÉS PARTICIPATIU PER DEFINIR 

ELS USOS DEL FUTUR EQUIPAMENT PÚBLIC DE CAN 

FÀBREGAS, CASA DE LA CULTURA POPULAR, AMB LA 

IMPLICACIÓ DE LES COLLES DE LES COMPARSES DE LES 

SANTES I DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. 

 

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

Popular, presenta el prec següent : 

 
“El Ple Municipal en sessió de 7 de març de 2013 va aprovar per unanimitat “Declarar 
d’interès social per a la ciutat de Mataró la reconstrucció del conjunt catalogat de Can 
Fàbregas i de Caralt per destinar-lo a equipament públic municipal”, concretament a 
la Casa de la Cultura Popular. Al mateix temps es van aprovar els instruments 
urbanístics necessaris per fer realitat aquesta declaració. 
 
En la normativa urbanística aprovada també per unanimitat el calendari determina 
que entre els mesos de març i maig de 2013 es confeccionarà i aprovarà el Programa 
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d’Usos de l’equipament del conjunt Fàbregas i de Caralt, per tot seguit –entre el juny i 
el desembre de 2013– redactar i tramitar el projecte d’obres de condicionament de 
l’equipament.  
 
No ens consta que l’Ajuntament de Mataró estigui fent un procés participatiu per 
definir els usos del futur equipament de Can Fàbregas. 
 
Des del Grup Municipal de la CUP entenem que per a la redacció del Pla d’Usos cal 
fer un procés participatiu obert. Considerem que les colles de les comparses i 
seguicis de Les Santes, Festa Major de Mataró, hi tenen molt a dir en la definició 
d’aquests usos. També pensem que els usos previstos són perfectament compatibles 
i s’enriquirien amb la seu central de l’Escola Municipal de Música de Mataró. 
 
Atesos aquests motius el Grup Municipal de la CUP fa el següent: PREC 
 
1) Que l’Ajuntament de Mataró posi en marxa un procés participatiu obert per a la 
definició del Pla d’Usos del futur equipament públic de Can Fàbregas, Casa de la 
Cultura Popular, on es convidi especialment a participar-hi a les colles de les 
comparses i seguicis de Les Santes i a representants de l’Escola Municipal de Música 
de Mataró.” 
 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, comparteix 

l’esperit del prec, que és que tothom que hi tingui alguna cosa a fer ho pugui fer, i és 

per això que li accepta. Li avanço que el procés participatiu haurà de ser ràpid i que 

el posarem en marxa a partir de la constitució del Consell Municipal de Cultura que 

està previst d’aquí a una setmana, i una de les taules que proposarem crear serà la 

Taula de Cultura Popular, que serà l’espai on fer això i també el seguiment posterior. 

De tota manera, hem de tenir en compte que és un tema de consens portat des de la 

Junta de Portaveus i que també hem de comptar amb l’aportació de tots els grups 

municipals.  

D’altra banda, recordem també que l’espai és una fàbrica reconstruïda, que té l’espai 

que té —uns 300 m2 per planta— i donarà pel que donarà. 

 

 

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

Popular recorda que aquest consens dels grups municipals també hi hauria de ser 

entre el conjunt dels futurs usuaris de l’espai.  
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27 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A LA INSTAL•LACIÓ 

D’UNA INFRAESTRUCTURA PER A GOSSOS, CONEGUDA 

COM A  PIPICAN. 
 

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

presenta el prec següent: 

 

“Són varis els Municipis d'arreu del país que disposen d'infraestructures per a gossos, 
espais tancats -coneguts com pipicans- per tal de facilitar als propietaris/es dels 
gossos la neteja dels excrements dels animals i a millorar la higiene dels espais 
públics. Així com també de poder tenir un espai on els nostres gossos puguin córrer 
lliurament sense anar lligats -atès que és un espai tancat- i poder així gaudir del seu 
moment d'esbarjo i jugar amb altres gossos. 
 
Des de PxC creiem de la importància de la creació d'aquest tipus d'infraestructures 
per a gossos, les quals apostem per fer-ho extensiu a més indrets de la ciutat.  
La proposta de començar per el barri de l'Eixample ve motivada per les reiterades 
demandes de veïns de la zona.  
 
És per això que des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament 
de Mataró fem els següents precs: 
 
1- Estudiar la possibilitat per tal de poder instal·lar un Pipican a l'esplanada entre el 
Passatge Lluís Gallifa i el Carrer Pizarro.  
 
Som conscients de la greu situació econòmica de l'Ajuntament, no obstant creiem i 
apostem per aquesta nova instal·lació atès que la inversió és mínima.  
 
2- Els diners que es recapten per les infraccions i sancions molt greus imposades per 
incomplir la normativa municipal que regula la tinença d'animals domèstics, una part 
vagi destinada al pipican que proposem així com a futurs pipican que puguin 
instal·lar-se a la ciutat de Mataró.” 
 
 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, accepta el prec pel que fa a estudiar la possibilitat d’instal·lar el 
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pipican, però ja li avança el resultat d’aquest estudi perquè ja s’ha pogut fer. S’ha 

valorat que fer la instal·lació d’un pipican en aquell espai, entre el tancat de fusta que 

s’hauria de fer, la col·locació dels bobinets, papereres, senyalització, etc., tindria un 

cost de 15.000 € + IVA. El manteniment necessari de l’espai, que requereix una 

neteja i regat diari més la buidada diària de papereres i una desinfecció trimestral de 

tot l’espai, pujaria a uns 11.200 € anuals + IVA. Per tant, el cost total immediat seria 

de 31.000 €. Entenem que en aquests moments és del tot injustificada aquesta 

despesa, tenint en compte que en tota la ciutat hi ha molts espais per passejar-hi el 

gos deslligat, amb o sense limitació d’horari, com per exemple: el Parc Central, el 

Parc de Can Boada, el Parc del Nord, el Turó de Cerdanayola, rieres d’Argentona i 

Sant Simó, la zona de la platja i els boscos del Decathlon i el Parc Forestal. A més, 

prop de la zona que vostè proposa tenim també la Pollancreda i els entorns del clos 

arqueològic, que són espais idonis per passejar-hi el gos sense causar problemes de 

salubritat.  

També hauríem de veure si els veïns de l’entorn estarien contents d’acceptar que 

davant dels seus balcons hi anessin tots els gossos de la zona a fer les seves 

necessitats, amb els problemes de pudors i salubritat que generen sobretot a l’estiu.  

Per tant, li accepto el prec pel que fa a l’estudi, però no respecte de la instal·lació.  

Respecte del segon prec, no és la meva àrea la qüestió econòmica però veig molt 

difícil d’acceptar que una part d’unes multes vagin a una finalitat concreta, perquè les 

recaptacions per multes en principi no són finalistes. A més, en els temps que corren 

els pocs recursos de què disposa l’Ajuntament, els hem de destinar a ajudar altres 

aspectes de la ciutat que són més necessaris. 

 

 

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

manifesta que el seu grup és conscient que Mataró disposa d’espais lliures per a 

gossos, tot i que són escassos i alguns amb limitació horària. També n’hi ha que es 

troben lluny dels barris de la ciutat.  

Nosaltres hem presentat aquesta proposta arran de rebre un pressupost de quan ens 

costaria aquesta instal·lació, que sortia per uns 1.000 i escaig euros. Aquests dies l’hi 

podríem fer arribar el pressupost.  
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28  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL 

PRONUNCIAMENT DE LA REGIDORA DE VIA PÚBLICA NÚRIA 

CALPE DE DEIXAR SENSE EFECTE UNA SÈRIE DE SANCIONS 

PER VULNERACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIVISME. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Al passat Ple del mes d’abril de 2013 s’hi va veure una iniciativa en que es 
demanava la retirada d’una sèrie de sancions per infracció de l’ordenança de civisme. 

 
La iniciativa estava fonamentada en dues sentències estimatòries dels jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, a les quals es deixava sense efecte la 
imposició de ambdues sancions de 300 euros. 

 
Curiosament, el que no es va dir ni a la iniciativa ni a la resposta, és que una part de 
les sancions ja havien estat fetes efectives i pagades per les persones que les van 
rebre i que per tant reconeixien els fets ni tampoc, volem pensar que per que encara 
no es tenia coneixement, és que el dia 3 d’abril de 2013, és a dir un dia abans del 
Ple, s’havia desestimat un dels recursos de les persones que havien rebut la sanció. 

 
És a dir que tenim 15 persones sancionades, la meitat de les quals accepten la 
sanció, dos recursos estimats, un desestimat i 4 a espera de recurs. 

 
En aquesta situació, la sra. Núria Calpe, Regidora de Via Pública, accepta un Prec en 
el qual es demana deixar sense efecte les sancions que s’havien imposat, tot i que 
com diem algunes de les persones sancionades han acceptar la sanció i almenys una 
ha vist referendada la seva sanció.  

 
Òbviament nosaltres no estem demanant que es sancioni a ningú que no faci motius 
per tal de que se’l sancioni però ens sembla que la decisió de la Sra. Calpe té dues 
derivades importants; la primera és que posa en tela de judici al acceptar el Prec el 
fet de que s’accepti com a prova la paraula d’un agent de l’autoritat, com per exemple 
es fa amb un nombre important de sancions de trànsit, o bé per menystenir a un 
agent de l’autoritat, la segona és que per nosaltres en acceptar aquest Prec 
s’estableix un greuge entre sancionats de primera i de segona, de primera seran 
aquells que puguin exercir una pressió política per tal de que la seva sanció tingui 
aquesta consideració i de segona aquells que siguin multats per exemple per fer 
“botellón” i que no podran al·legar que la seva sanció és política.  
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D’un altre banda també volem posar en evidència que malgrat que a les sentències 
es parla d’absència d’imatges, no cal ser molt espavilat per trobar imatges dels fets 
referits a mitjans de comunicació ni tampoc és pot obviar que altres actuacions que 
poden vulnerar l’ordenança de civisme com poden ser pintades o grafitis encara es 
poden trobar a algunes parets de carrers de Mataró fent precisament referència als 
fets que tenen a veure amb el cas que estem parlant. 
 
És per tot això que presentem la següent pregunta: 

 
Pensar acceptar a partir d’ara els recursos de TOTES les persones que siguin 
sancionades per vulnerar l’ordenança de civisme i neguin haver comés els fets pels 
quals són sancionats, o tindrem ciutadans de primera i de segona en funció de la 
pressió política que puguin exercir? “ 
 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, assegura al Sr. López que la sentència tercera a la qual ell fa 

referència no va arribar el dia abans del ple, sinó el dia després. Li puc assegurar 

que si haguéssim tingut coneixement d’aquesta tercera sentència, i no només de les 

dues de les quals teníem coneixement en el moment que vam prendre la decisió, 

potser no l’haguéssim presa.  

Evidentment que no acceptarem ara els recursos de totes les persones que siguin 

sancionades per vulnerar l’Ordenança de Civisme i que neguin haver comès els fets 

pels quals han estat sancionats, si no és que presenten proves que desvirtuen la 

presumpció iuris tantum que atribueix l’art. 137 de la Llei del procediment 

administratiu comú a les forces policials. Com vostè diu, la paraula d’un policia és 

una prova que només pot ser desacreditada amb una altra prova que demostri que 

els fets no van anar així. 

Quan vam prendre la nostra decisió, vam consultar-ho amb el Sr. Secretari de 

l’Ajuntament i vam entendre que hi havia dues sentències judicials que estaven dient 

que aquells procediments que teníem al jutjat no s’havien tramitat correctament. És a 

dir, no es posava en discussió si els fets havien passat o no o si els policies deien la 

veritat o no, s’estava posant en discussió i, per tant, anul·lant la sanció, que durant la 

tramitació del procediment s’havien vulnerat els drets de defensa de les persones 

que havien estat expedientades. Amb aquestes dues sentències dictades de forma 

exactament igual, es va entendre tant pel Secretari com pel Servei Jurídic de 

l’Ajuntament que constituïen jurisprudència suficient per valorar que la sort que 

podíem córrer amb els altres cinc procediments que quedaven seria la mateixa. 
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Malauradament, l’endemà mateix del ple ens va venir una tercera sentència en un 

sentit diferent, la qual cosa tampoc fa preveure què podia haver passat amb les altres 

sentències pendents. 

No acceptarem tots els recursos, més que aquells en què realment hi hagi una prova 

que s’està dient el contrari. Ara bé, el que sí que farem és acceptar i practicar totes 

les proves que s’estimin pertinents, útils i necessàries, per garantir el dret de defensa 

de tots els sancionats en expedients per infracció de l’Ordenança de Civisme, perquè 

no es pugui declarar judicialment que se n’han vulnerat els drets de defensa.  

Pel que fa a la segona pregunta, des que sóc regidora ni mai s’han posat o s’han tret 

multes per qüestiones polítiques i, per tant, no hi ha ciutadans de primera i de 

segona. Tots som contemplats amb igualtat de condicions, que és com ha de ser.  

 

 

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

Catalunya, aclareix que el que volia dir és que el no recurs es va dictar el dia abans 

del ple. 

D’altra banda, m’agradaria veure aquest informe del Secretari perquè el meu 

company Marcos li va demanar precisament en una comissió informativa aquest 

informe i el que se li va presentar és un informe que s’havia demanat prèviament, 

que deia que vostès no tenen l’obligació de complir allò que es vota en un ple. Feia 

referència al càrrec de confiança que el ple va dir que no es contractés, per majoria, i 

que vostès van contractar finalment. Aquest és l’informe que vostès ens van fer 

arribar. 

 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, diu que l’informe del qual ella parlava no va ser un informe escrit sinó 

oral. I l’informe al qual vostè fa referència i que va demanar el seu company era 

sobre la vinculació dels acords presos en el ple dintre del tràmit de control de govern 

i quina obligatorietat teníem de complir. En aquest punt concret, l’acord no l’havia 

votat CIU i, per tant, el fet de complir-lo o no ja no depenia de l’obligació legal que 

adjudica el control de govern sinó de la voluntat que nosaltres en aquest cas sí que 

havíem acceptat.  
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29  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LES DEMANDES DE L’ASSOCIACIÓ 

CRONOPIS. 
 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta 

següent: 

 
“Ens hem assabentat per la premsa, com ja és massa tristament habitual amb aquest 
govern transparent i participatiu, que l’associació Cronopis demanda un nou espai, ja 
que l’actual ha de ser la ubicació de la nova escola Angeleta Ferrer. 
 
També ens hem assabentat que hi ha certa tensió i desavinences entre Cultura i 
l’entitat, que si bé poden ser normals en qualsevol procés de negociació, no deixa de 
ser sorprenent que un cop més una entitat critiqui la falta de diàleg i de proximitat per 
part del govern. 
 
Ja que aquest tema no s’ha explicat ni a la CMI ni al Consell de Cultura, encara no 
constituït, i ha adquirit rellevància social ens veiem amb la necessitat, per saber què 
està passant, de portar-lo al Ple Municipal i fer les preguntes següents: 
 

1. Quines són les propostes que el regidor ha posat sobre la taula perquè 
l’associació Cronopis pugui seguir realitzant el seu projecte cultural?  

2. Quina és l’opinió de l’entitat? 
3. Quina és la proposta del govern pel foment del circ a la ciutat? 
4. Per què no es va informar d’aquest tema en la passada CMI de Participació i 

Serveis a les Persones?” 
 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, en resposta a la 

primera pregunta, diu que des de l’inici del mandat ha estat una preocupació del 

govern trobar una solució a la situació provisional i de precarietat tant de l’associació 

Cronopis com de l’espai de creació escènica Artesanato Escénico. Amb la 

col·laboració de PUMSA, que té l’encàrrec de fer els treballs d’enderroc i 

condicionament de l’espai Lepanto/Churruca i la construcció d’un nou edifici per a 

l’escola Angeleta Ferrer, s’ha visitat i ofert diversos espais de propietat de PUMSA, 
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així com s’ha acompanyat la societat en la recerca d’espais privats o en les gestions 

amb altres administracions, com la Generalitat o l’Ajuntament de Barcelona. És per 

part nostra una prioritat la continuïtat del projecte a la ciutat.  

D’altra banda, s’estan treballant solucions transitòries per tal que l’entitat, si fos el cas 

que hagués d’abandonar l’espai abans de tenir una solució definitiva, pugui acabar 

els tallers previstos fins a final de curs. 

En resposta a la segona pregunta, això ho ha de preguntar a la pròpia entitat. El que 

sí que li puc dir jo és que fins ara l’actitud de la gent de Cronopis sempre ha estat de 

comprensió amb la situació i si no s’ha trobat encara un espai és per les 

característiques de l’activitat, que requereix unes condicions sobretot pel que fa a 

l’alçada i als requeriments de pública concurrència que no són fàcils de trobar.  

El que sí que entenc és que vostè expressa una opinió de l’entitat en la seva part 

expositiva i li puc dir que l’afirmació que fa de “manca de diàleg i proximitat” és falsa. 

Només en aquest any 2013 ens hem trobat amb Cronopis deu vegades, entre 

reunions i visites a naus, en les quals el regidor de Cultura hi ha estat present a la 

majoria. La setmana que ve hi haurà visites a edificis privats. 

Pel que fa a la tercera pregunta, serà en el si del debat del Pla Estratègic de la 

Cultura a Mataró i del Llibre Blanc de la Cultura on entre tots definirem les línies a 

seguir en tots i cadascun dels àmbits de la cultura. El govern municipal aposta per 

seguir donant suport als projectes impulsats per Cronopis, que han merescut 

reconeixement i premis en el sector, a més d’un component social i de formació que 

no podem obviar. En tot cas, aquest suport s’ha d’endreçar i fer visible a la ciutat. 

L’Ajuntament de Mataró continua sent ciutat amiga del circ i com a tal facilitem la 

instal·lació dels circs de qualitat a la ciutat. 

D’altra banda, el centre de creació d’arts escèniques de Can Gasol i el propi teatre 

Monumental també estan a la seva disposició. 

Respecte a la darrera pregunta, d’aquest tema se’n donarà compte als òrgans 

corresponents quan les converses i els treballs entre PUMSA i la Direcció de Cultura 

tinguin un preacord sobre la taula. També li proposo que m’hi acompanyi, si vol, per 

posar-se al dia.  
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El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, manifesta que és una 

llàstima que s’hagi fet tanta feina i que els grups municipals no se n’hagin 

assabentat. Aquest govern actua sense informar i continua amb la seva política de 

fets consumats que no ens agrada.  

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, no està d’acord 

amb el Sr. Pera. El que no puc fer és informar cada dia de la feina que fem i crec 

sincerament que informem de les coses quan toca.   

 

 

 

30  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE CAN XALANT. 
 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta 

següent: 

 
“Malauradament les noticies sobre el tancament de Can Xalant són de tots 
conegudes. Si la Generalitat no hi posa la part que li toca ( i la que deu ) el projecte 
de Can xalant no pot seguir endavant.  
 
Can Xalant era un projecte per promocionar l’art contemporani: per potenciar la 
creativitat i la seva producció, a nivell de ciutat i a nivell de país. Darrera aquesta 
proposta concreta la ciutat havia fet una aposta per l’art contemporani: per fer de la 
Mataró un espai de creació d’art contemporani. 
 
Ara la situació econòmica no permet seguir amb aquest projecte. Tampoc amb el nou 
projecte de Can Xalant, reformulat i reajustat, que el govern té preparat.  
 
Les dificultats econòmiques han acabat doncs amb les propostes. Però el pitjor de tot 
és que sembla que també han acabat amb les apostes. No hi ha projectes i no hi ha  
objectius culturals ni polítics.  
 
És per tot això que el Grup municipal socialista presenta aquestes preguntes: 
 

1. El govern municipal vol seguir promocionant l’art contemporani a la ciutat? 
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2. Un cop no es pot seguir ni amb Can xalant ni amb el projecte alternatiu, quina 
proposta de promoció de l’art contemporani té el govern? 

3. Més enllà de l’art contemporani, quina proposta té el govern per la promoció 
de les arts plàstiques a Mataró? 

4. la situació imposa amb urgència l’inici dels treballs pel Pla estratègic de la 
Cultura a Mataró. Quin calendari tenim?” 

 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, contesta a la 

primera pregunta afirmativament. Pel que fa a la segona, li he de dir que primer de tot 

el govern municipal no ha abandonat el projecte i ha continuat mantenint converses 

amb el Departament de Cultura, malgrat ara no hi pugui haver cap compromís 

concret per manca de disponibilitat econòmica. El govern municipal, mentre no sigui 

viable el projecte que en el seu dia es va presentar a la comissió informativa —i així 

ho ha manifestat a la Direcció General—, continuarà mantenint un espai expositiu en 

l’àmbit de les arts visuals contemporànies i apostant per la seva divulgació i 

promoció, com ho demostra la programació d’aquest any a Can Palauet, a Ca 

l’Arenas i en diversos projectes sobre el territori. Projectes i exposicions als quals els 

convido a assistir, perquè sovint ens hi trobem molt sols.  

Respecte a la tercera pregunta, llevat dels problemes econòmics que han portat a la 

no viabilitat en aquest moment del projecte de Can Xalant en l’àmbit de les arts 

plàstiques, cap altre programa ha estat suspès o suprimit, sinó tot el contrari: s’està 

treballant en projectes que permetin la promoció d’artistes locals, el rellançament del 

taller de gravat i convocar beques per a joves creadors. Aquests projectes seran 

posats en consideració dels òrgans corresponents quan hagin estat completament 

elaborats. Paral·lelament es treballa en la difusió del fons del Museu de Mataró, així 

com en l’obra de reconeguts artistes locals. No obstant això, que forma part tant del 

Pla de Mandat com del PAM corresponent, el Pla Estratègic de la Cultura aprovat en 

aquest ple podrà ajudar a definir nous objectius i línies de treball. 

Finalment, el grup socialista, com a impulsor al ple d’una proposta de resolució per a 

la confecció del Pla Estratègic de la Cultura a Mataró i del Llibre Blanc de la Cultura, 

ha estat informat dels contactes mantinguts per la Direcció de Cultura, tant amb els 

Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya, com amb la Diputació de 

Barcelona, per tal de trobar finançament o fórmules alternatives per a la realització 
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dels treballs tècnics necessaris. Els propers dies confiem que es pugui confirmar 

oficialment l’aportació de recursos humans i tècnics necessaris per fer-ho possible, i 

esperem que sigui a través de la Diputació de Barcelona. Els n’informarem en la 

comissió informativa quan ho tinguem lligat. 

Tal com ens vam comprometre en el ple, en el futur Consell Municipal de Cultura, 

que es constituirà el proper dia 9, es proposarà la creació d’una taula de treball 

transversal que sigui l’espai de debat i seguiment d’aquests treballs. En la primera 

sessió, debatrem metodologia, objectius i calendari de treball.  

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, recorda que estem al mes 

de maig, a mig mandat i encara no tenim calendari. Un Pla Estratègic no es fa en un 

any i mig, que és el que quedarà, i seguim sense pressupost i sense PAM. Per tant, 

el futur és bastant incert. 

D’altra banda, hi ha exposicions o signatures de conveni en què estan sols perquè no 

ens avisen i avisen directament la premsa.  

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, respon que demà 

mateix farà saber a tots els grups municipals cadascuna de les exposicions que es 

realitzen. I si és culpa meva, ho reconeixeré. 

Pel que fa a l’altre tema, vostè coneix tot el que he exposat perquè l’he anat 

informant. Comptem que tindrem una persona a la Diputació dedicada exclusivament 

a aquest Pla Estratègic i esperem tirar-lo endavant sense dedicar-hi recursos 

extraordinaris de l’Ajuntament, que ara no tenim.    
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31  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA DAVANT DEL DESCONTENTAMENT D’ALGUNES 

EMPRESES UBICADES AL TECNOCAMPUS. 
 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“A principis del mes d’abril, en una visita realitzada al TCM, algunes empreses ens 
manifestaran que estaven molt queixoses de l’actual gestió per part de la direcció i de 
la presidència del TCM. 
  
En aquests darrers dies, hem tingut coneixement que el dia 15 de febrer més de 40 
empreses, empreses-emprenedores,  varen adreçar una carta a l’Ajuntament, a nom 
de l’Alcalde, cansats de que ni la direcció ni la presidència del TCM els rebés ni els 
escoltés i sol·licitaven una reunió urgent amb el mateix Alcalde per tal de poder-li 
exposar les seves inquietuds i el seu descontentament. A dia d’avui, encara no han 
rebut cap resposta d’aquesta carta. 
 
Aquestes empreses estan molt queixoses, i estan valorant la possibilitat de marxar 
del Tecnocampus davant la manca de resposta a les seves peticions i per la manca 
d’un seguit de serveis que reiteradament han sol·licitat i que a dia d’avui 
Tecnocamppus no els ofereix.  
 
És davant d’aquesta manca de sensibilitat vers les empreses per part de la direcció 
de Tecnocampus i de la no resposta de l’alcalde a la sol·licitud de reunió per part d’un 
grup d’empreses que el Grup Municipal Socialista formula les següents preguntes: 
 

1) Com és que després de dos mesos l’Alcalde encara no ha donat resposta a 
una sol·licitud urgent de reunió per part d’un nombrós grup d’empreses 
emprenedores del Tecnocampus? 

 
2) Com és que en uns moments tan crítics econòmicament parlant per a les 

empreses es defuig de parlar de les seves demandes i de buscar solucions a 
les seves inquietuds?  
 

3) Aquesta és la manera que té el Govern Municipal per a impulsar, activar i 
propiciar les noves economies de la ciutat, permetent que algunes empreses 
deixin el nou parc Tecnològic del qual anem a fer-ne ressó arreu?” 

 
 

 

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

que el PSC faci bé el control de govern i de l’agenda municipal i reconeix que es van 
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endarrerir més del que tocava, com ja va fer el divendres passat i aquest dilluns amb 

les empreses amb què ja s’han anat reunint.  

Dit això, no és veritat que no atenguéssim les seves sol·licituds. Quan el 22 de gener 

van entrar per registre del Tecnocampus les seves demandes, el Sr. Teodoro i l’equip 

de Servei a Empreses es van reunir els dies 4, 5, 6 i 7 de febrer amb totes i 

cadascuna de les plantes. Els vam proposar —i ja està aprovat— que no apujaríem 

l’IPC, tot i les pèrdues que té l’EPE, però que no baixaríem els preus en global. 

També s’han equiparat els preus de la quarta planta amb els de la tercera i la 

segona, com també s’ha posat a disposició de les empreses que pagaven 350 euros 

per 30 m2 l’espai Landing. A més, van fer una sèrie de demandes de caràcter 

qualitatiu amb la intenció de continuar obrint la universitat a l’empresa, que també és 

una de les nostres voluntats.  

Cal aclarir que per un error d’agendes no se’ls va donar la reunió quan tocava, cosa 

que ja hem pogut resoldre gràcies en part al fet que vostès també hi estan atents. 

Ara ells s’han compromès a fer una llista de propostes més concreta per estudiar-la i 

posar-la en consideració del Consell de l’EPE, si toca. Són conscients de la situació 

actual i la comunicació amb ells és bona.  

També s’ha de dir que la situació en què es troben avui és molt millor de la que 

tenien —la climatització no funcionava, hi havia problemes de seguretat, Internet 

queia cada dia, etc.—, i hem de reconèixer que de la gestió d’infraestructures tampoc 

no som especialistes.  

Hem de continuar treballant amb ells perquè les seves empreses se sentin ben 

ateses i creixin dins del Tecnocampus, si pot ser, i creïn ocupació a Mataró, que és la 

nostra prioritat.  

 

 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, agraeix que 

després de la seva pregunta es pogués donar resposta a la inquietud d’aquestes 

empreses, que ja s’estaven reunint per marxar del Tecnocampus. Han calgut dos 

mesos i mig per reunir-s’hi.  
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, aclareix 

que que no s’hi hagi reunit ell personalment o el Sr. Alcalde no vol dir que no s’hagi 

atès aquestes empreses. Van entrar el 22 de gener una sol·licitud i deu dies després 

se les va atendre. Després ens hauríem d’haver tornat a trobar, hi estem d’acord, 

però afortunadament tenim la Torre Mataró plena i la Torre Barcelona pràcticament al 

70%. Hem de continuar treballant perquè aquesta ocupació passi també a l’edifici del 

Rengle i a tot Mataró.  

Per tant, les hem atès i hem acordat no apujar l’IPC, tot i que l’EPE perdrà 1.700.000 

euros aquest any. 

 

 

 

32 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL VIATGE REALITZAT PEL PRESIDENT 

DE TECNOCAMPUS A FLORIDA. 

 
Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 25 de l’ordre del 

dia. 

 

 

33  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA PER DEMANAR QUE ES MANTINGUI LA SEGONA 

LÍNIA DE P3 DE L’ESCOLA JOAN COROMINES. 
 

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

següent: 

 

“Fa unes setmana,quan es va anunciar l’oferta d’aules de P3 pel curs escolar 2013-
2014, aquest grup municipal ja va denunciar la incongruència que representava el fet 
de tancar algunes línies abans d’haver-se iniciat el període de preinscripció.  
 
És doctrina d’aquest govern municipal no intervenir en la planificació escolar i deixar-
ho tot a la lliure decisió dels pares a l’hora d’escollir escola. Sembla doncs 
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contradictori que per una banda es renunciï a la planificació i per altra es tanquin 
línies abans que els pares decideixin l’escola on volen portar els seus fills. 
 
Una vegada finalitzat el període de preinscripció, i per les dades que ha pogut 
aconseguir aquest grup municipal, ens trobem amb la situació d’haver-se tancat aules 
en escoles on ha hagut suficient demanda pel curs 2012-2013.  
 
És el cas de l’escola Joan Coromines on, per decisió unilateral dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Maresme-Vallès Oriental i la poca força reivindicativa 
del govern municipal, es va suprimir una de les dues línies de P3 que fins ara tenia 
aquesta escola. De tothom són conegudes les mobilitzacions que la comunitat 
educativa del Joan Coromines ha portat a terme per evitar aquest tancament. 
 
El nombre de preinscripcions per P3 ha estat de 42 alumnes, molt per sobre dels 25 
ofertats, i per tant suficients per poder obrir la segona línia que es va tancar de forma 
injustificada. Cal tenir també en compte que en aquests moments, i per les dades que 
tenim, hi ha un dèficit de places escolars a P3 en el conjunt de la ciutat: 1400 places 
ofertades i 1437 preinscripcions fetes. Més concretament en el Centre-Eixample 
l’Havana i pel que fa a les escoles públiques el dèficit és de 55 places de P3. 
 
Sembla doncs del tot justificada la necessitat de tornar a obrir la segona línia de P3 
del Joan Coromines i sense que això hagi de suposar el tancament de cap altra línia 
de P3 de les actualment ofertades. 
 
És per tot això que el Grup Municipal Socialista presenta el següent prec: 
 
El govern municipal no acceptarà el tancament de la segona aula de P3 de l’escola 
Joan Coromines i farà totes les accions necessàries per obligar al Departament 
d’Ensenyament a mantenir les dues línies d’aquesta escola.” 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu al Sr. Alcalde que el govern es troba davant 

d’un problema molt greu. No és només un problema de lesionar les famílies que 

lliurement han triat l’escola on volien portar els seus fills, sinó que estem també 

davant del menysteniment del paper del municipi davant dels papers de 

l’escolarització.  

Ens sembla que és tan greu que ens hem adreçat a vostè, juntament amb el PSC, 

amb una carta que ja ha rebut, per reclamar-li que exerceixi el seu paper de màxima 

autoritat a la ciutat i que reclami a la consellera Rigau parlar del tema. No és de rebut 

que sistemàticament el paper del municipi quedi menystingut i menys en aquest cas, 

en què les famílies han optat agosaradament per preinscriure els seus fills en una 

línia que no existia. Això vol dir un compromís molt gran amb la línia del centre i amb 
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l’escola pública, que, de manera injustificada i amb 55 places pendents, es tanca. 

Això només pot obeir a un criteri estratègic. Malgrat el municipi ens diu que sí que hi 

està compromès, no posa tots els elements que té al seu abast perquè aquest tema 

es resolgui d’una vegada per totes. I tenim els dies comptats, perquè passat el 

moment de la matriculació serà extraordinàriament molt més difícil. 

Felicito les comunitats perquè han portat aquest tema amb una gran elegància i 

demano al municipi que els doni resposta amb igual elegància. Ens hem de plantar 

davant del despatx de la consellera per resoldre aquest tema.  

 
 

 

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

Popular, dóna suport al prec. De fet, ja ho havíem fet just abans de la preinscripció, 

és a dir, ja vam denunciar que l’eliminació de la segona línia de P3 de l’escola Joan 

Coromines era un greuge important. I després de conèixer el nivell de preinscripcions, 

amb 42 alumnes, crec que era del tot justificada la defensa d’aquesta segona línia.  

És un tema de ciutat, que en aquest cas ataca l’autogovern municipal, i pensem que 

ha de prevaler la reclamació de les diferents famílies que volen portar els seus fills a 

l’escola Joan Coromines, que és un centre singular amb una formació educativa que 

atrau un sector de la població.  

Demanem al Sr. Galbany que d’una vegada per totes faci un cop de puny a la taula 

de Serveis Territorials. Nosaltres li farem costat, així com tota la ciutat.  Aquest tema 

està al mateix nivell de les reclamacions referents a l’escola Angeleta Ferrer i a la 

Marta Mata. Hi ha unanimitat i hem de fer prevaler la nostra força com a ciutat, 

perquè no pot ser que des d’un servei territorial, on hi tenim un exregidor del municipi 

i també el factor de la proximitat, ens imposin uns criteris que estiguin per sobre del 

sentit comú de la gran majoria de famílies que han fet aquesta petició i de molts grups 

municipals que hi donem suport.  

 

 

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

Catalunya, recorda que quan va matricular el seu fill fa uns anys per fer P3 a l’escola 
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pública Rocafonda, es van quedar fora més de 30 nens i ell va tenir la sort de poder-

hi accedir per pur sorteig.  

Entenc perfectament l’angoixa de les famílies dels alumnes del Joan Coronimes, 

perquè jo ho vaig patir en el seu moment. I recordo que fa uns 4 o 5 anys, s’havia 

arribat a doblar la demanda que hi havia per accedir a algun centre i nosaltres 

reclamàvem el dret dels pares a escollir l’escola per als seus fills. 

És gairebé un clam unànime d’aquest ple i els encoratjo a treballar en aquesta línia.  

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, diu al Sr. Baron 

que comparteix la seva inquietud pel món de l’ensenyament a la ciutat i també 

l’interès per la línia de P3 del Joan Coromines.  

Aquest prec arriba una mica tard, perquè aquest govern fa molt de temps que hi està 

treballant i en pot donar fe la gent del seu grup municipal, perquè n’hem parlat en 

diverses ocasions, juntament amb els grups municipals aquí presents, amb la 

direcció de l’escola i amb l’AFA.  

En la seva exposició, al paràgraf 3r, fa una afirmació impròpia d’una persona que ha 

exercit al govern de la ciutat i que és mestre, quan diu: “És doctrina d’aquest govern 

municipal no intervenir en la planificació escolar”, i també quan suggereix que és 

responsabilitat del govern municipal el tancament de línies d’escoles.  

Li recordo que el govern municipal va presentar a l’octubre del 2012, a consulta i 

debat dels grups municipals i la comunitat educativa, el document de dades i criteris 

per a la planificació educativa 2013-2020, on es concreten propostes detallades per a 

tots els nivells educatius de bressol a adults en l’horitzó 2019-2020. 

D’altra banda, quan vostè parla de les dades de la preinscripció escolar que ha pogut 

aconseguir el seu grup municipal, voldria aclarir que aquestes dades van ser lliurades 

per la regidoria d’Ensenyament als grups municipals en la reunió del passat 18 

d’abril, on hi havia la Sra. Prados, i també a la comissió informativa del 24 d’abril, on 

hi havia els Srs. Pera i Fernández. Per tant, són perfectament coneixedors de les 

dades de les quals estem parlant.  

Tampoc no s’ajusta a la realitat la seva afirmació sobre “la poca força reivindicativa 

del govern municipal” per reclamar i mantenir la línia de l’escola Joan Coromines. 

Només cal que ens remetem a les dades següents: 
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El passat mes d’octubre ja vam presentar la planificació escolar. Va ser una tasca 

important que s’ha fet i és una planificació que durant aquests anys haurem d’anar 

treballant i seguint atentament la seva evolució. En aquesta planificació, l’Ajuntament 

preveia 57 grups de P3 i, si la cosa anava molt bé, potser fins i tot 58. El passat 21 

de gener, quan van arribar les primeres informacions que potser no s’oferiria aquest 

grup del Joan Coromines, ja vam manifestar a Serveis Territorials amb un escrit 

adreçat al seu director, que revisés la previsió feta per Serveis Territorials, perquè 

crèiem que no s’ajustava al que l’Ajuntament tenia previst sobre el paper. Vam 

passar diverses converses insistint sobre el tema i l’11 de març, arran de l’acord del 

ple del 7 de març, vam manifestar mitjançant un comunicat a Serveis Territorials que 

era la voluntat del govern municipal que no s’eliminés cap línia escolar a Mataró 

abans de completar tot el procés de preinscripció i adjudicació de places. 

Posteriorment, el 22 de març, la consellera d’Ensenyament ens va donar hora per 

tractar, juntament amb l’Alcalde, el tema de l’Angeleta Ferrer i vam insistir en la 

nostra demanda de revisar aquests criteris per evitar eliminar aquest grup de P3 del 

Joan Coromines. El 16 d’abril vaig adreçar un altre escrit a Serveis Territorials, on 

tornava a demanar que es mantingués el segon grup de P3 a l’escola Joan 

Coromines en oferta de places per a l’any vinent. 

Els tràmits realitzats, els documents que li he citat, les diverses trucades telefòniques 

mantingudes durant aquest temps, les peticions reiterades a la Taula de Planificació 

mantingudes amb Serveis Territorials, etc., palesen que el nostre posicionament és 

defensar la planificació municipal 2012 i mantenir la segona línia del Coromines. 

 

 

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

ha dues coses que el Sr. Galbany no ha fet d’entre tot el seguit d’actuacions que ha 

exposat:  

En primer lloc, no ha posat sobre la taula cap argument creïble que justifiqui el 

tancament de la segona línia de P3 de l’escola Joan Coromines.  

En segon lloc, què pensa fer el regidor d’Ensenyament i el govern municipal per 

resoldre la demanda dels pares i mares de l’escola i per solucionar el dèficit de 

places escolars de P3 que en aquest moment es posen de manifest amb les dades 

de preinscripció.  
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34 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA POSSIBILITAT 

D’IMPLANTAR A MATARÓ EL SISTEMA SDDR (DIPÒSIT, 

DEVOLUCIÓ I RETORN PER ENVASOS REUTILITZABLES I 

D’UN SOL ÚS) A CENTRES COMERCIALS QUE NO IMPLIQUIN 

SOBRECOSTOS AL MUNICIPI. 
 

La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Atès que la nostra ciutat fa un esforç molt considerable en tots els temes relacionats 
amb la recollida selectiva de residus. 
 
Atès que Catalunya és l’única comunitat que té aprovada per llei fer extensiva la 
recollida selectiva de la fracció orgànica (restes de menjar i petits vegetals) a tots els 
municipis. 
 
Atès que la prioritat de millorar i incrementar la recollida selectiva, amb la major 
qualitat possible.  
 
Atès que el Grup Municipal Popular creiem que Mataró ha de fer un pas més en 
relació a la recollida selectiva per tal d’igualar-nos als països que més i millor reciclen 
i així convertir-nos en un referent en la gestió i tractament dels residus. 
 
Atès que considerem necessari per tal de seguir avançant en matèria de recollida 
selectiva i tenir una ciutat més neta establir i implementar sistemes que ho facin 
possible. I que experiències com las del SDDR (Sistema  de Dipòsit, Devolució i 
Retorn d’envasos reutilitzables) pot ser una bona eina per continuar millorant. 
 
Atès que aquest sistema ja s’ha implantat a diferents pobles i ciutats catalans que 
veuen en aquest sistema no només una contribució al sistema de recollida selectiva 
sinó també una manera de fomentar el comerç local i la conscienciació dels veïns i 
veïnes. 
 
Atès que el sistema SDDR ja està implantat a 40 països i que assoleixen nivells de 
recollida selectiva de fins al 98’5%. 
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Atès que el sistema de retorn d’envasos, implantat, es molt senzill. Quan compres 
una beguda de recipient de plàstic de menys de 3 litres i/o llaunes de refrescos, sucs, 
cerveses ... deixes un dipòsit de cinc cèntims i en retornar l’envàs buit a qualsevol 
dels establiments col·laboradors recuperes aquesta quantitat. 
 
Atès que aquest gest és el que fèiem fa anys quan hi havia una tradició de retornar 
els envasos de vidre reutilitzables. 
 
Atès que la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable estan 
posant en marxa arreu de Catalunya diferents accions per tal d’implantar els sistemes 
SDDR. 
 
Atès que creiem que aquest sistema dona un valor econòmic als envasos de 
begudes, que farà que no siguin un simple rebuig, i per tant s’afavorirà el seu retorn. 
 
Atès que aquest sistema aportarà un valor afegit als establiments comercials que hi 
participin del mateix. 
 
Atès que és objectiu de tots el fer un Mataró cada dia més net, sostenible i 
respectuós amb el medi ambient. 
 
Proposem al Govern Municipal la presa en consideració del següent Prec: 
 
L’Ajuntament de Mataró contactarà amb la Fundació per a la Prevenció de Residus i 
el Consum Responsable i amb altres Ajuntaments que participin de l’experiència del 
Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn per envasos reutilitzables i d’un sol ús per tal 
d’estudiar la viabilitat d’implantar aquest sistema a la nostra ciutat.” 
 

 
 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, accepta el prec perquè al Pla de Prevenció de Residus, que es va 

aprovar al ple municipal fa un any aproximadament, ja queda recollida com una de 

les seves accions la implantació del sistema de recollida de residus que exposa la 

Sra. Azpericueta. No obstant això, aquest sistema, tal com es va aprovar al Pla, està 

previst implantar-lo en una segona fase, és a dir, del 2017 al 2020. Donat que el 

tenim aprovat així, s’implantarà en el moment idoni segons es va aprovar, sens 

perjudici que puguem demanar informació, tal com vostè apunta en el seu prec, de 

com està funcionant aquest sistema en altres municipis.  

 

 

La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, agraeix l’acceptació del prec, però demana més celeritat i concreció en la 
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implantació de l’esmentat sistema. Des del PP tenim la sensació que les coses 

relacionades amb el medi ambient es fan perquè toquen, perquè al darrere hi ha 

unes lleis que ho regeixen i per l’equip humà de tècnics de la casa, però trobem que 

falta una estratègia de medi ambient clara, concisa i real. Nosaltres presentem 

aquest prec perquè ens hem fet ressò, per exemple, de la bona acollida que tenen 

aquesta mena d’iniciatives al municipi de Cadaqués i ens agradaria, ja que els 

mataronins sempre han mostrat molt bona voluntat en totes aquestes qüestions, que 

aquest sistema es pogués implantar amb més concreció. Ens resulta molt vaga la 

resposta de la Sra. Calpe. Sóc conscient que hi ha altres temes de molta més 

rellevància i urgència, però tenim la sensació que els temes de medi ambient es 

deixen una mica passar i se cenyeixen al compliment del que exigeix la llei. 

Finalment, voldria recordar que també en aquest mateix ple la voluntat ha estat 

unànime davant la proposta d’Iniciativa i va en el mateix sentit, és a dir, anar un pas 

més enllà del que s’està fent ara.   

 

 

35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES 

CONSEQÜÈNCIES DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES A 

LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 

MUNICIPAL SOBRE “ORDENACIÓ DE L’ILLA FÀBREGAS I DE 

CARALT”. 
 

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dotze de la nit, el Sr. 

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

Certifico.  


