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NÚM. 12/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2013. 

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

 

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

d’octubre de dos mil tretze, essent les 19 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota 

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

 

Hi concorren els Senyors: 
 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG  REGIDOR DELEGAT      (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) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm.2 de l’ordre del dia 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm.2 de l’ordre del dia 
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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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 
6238/2013 de 30 de setembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 3 d’octubre 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 3 d’octubre de 2013, a les 19 hores, 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 4 de juliol de 2013.  
 
 
2   DESPATX  OFICIAL 
 
  JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1 Esmena a la totalitat que presenta el grup municipal Socialista respecte a la 

proposta prèvia del grup municipal de PxC, per instar al departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya a què retirin l’estelada que oneja al Parc de 
Bombers de Mataró. 

 
 
2.2  Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular de suport a la comunitat educativa de les illes per una escola 
pública de qualitat i en català. 

 
 
  DICTAMENS 
  
  Alcaldia 
 
3  Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya de 

l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró 
Audiovisual.  
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  CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  Direcció de Serveis Econòmics 
  Servei de Gestió Econòmica  
 
4  Cessió a precari a favor de la Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb 

Disminució Psíquica d'uns espais a l'edifici, de propietat municipal, situat a la 
plaça dels Bous núm. 3-5.  

 
 
  Servei de Sistemes d’Informació i de Telecomunicacions 
    
5  Actualització de fitxers declarats a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
 
 
  CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
6  Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg del 

Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, per catalogar, tres nous 
elements arquitectònics: els búnquers de la platja, l’aqüeducte de les Cinc Sènies 
i el repartidor d’aigües del c. Bisbe Mas. 

 
 
  CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
  Àrea de Participació i Serveis a les Persones 
 
7  Aprovar un conveni entre la Fundació Privada del Maresme i l’Ajuntament de 

Mataró relatiu a l’equipament ubicat a la plaça dels Bous. 
 
 
  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
8  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular perquè l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona estudiï alternatives 
més sostenibles a l’actual sistema de recollida de residus i neteja viària. 

 
9  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 

Catalunya per la instal•lació de desfibril•ladors. 
 
 
  PRECS I PREGUNTES 
 
10  Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per donar 

suport a aquelles comunitats de propietaris on per normativa algú demani la 
instal•lació d’antenes parabòliques comunitàries i aquest fet suposi una despesa 
que els veïns no puguin suportar. 

 



 4 

11  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya. sobre la 
realització d’un Màster d’Emprenedoria i Innovació a l’Escola Universitària del 
Tecnocampus. 

 
12  Prec que presenta  el  grup  municipal  Socialista demanant  que  torni a  haver  

opinió    a la pàgina web  www.mataronoticies.cat, des de fa uns mesos 
http://www.mataroradio.cat/mataronoticies  

 
13  Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa per tal que els treballadors públics cobrin la part 
proporcional de la paga extraordinària de desembre corresponent al període entre 
els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012. 

 
14  Pregunta que presenta  el  grup  municipal  Socialista sobre Can Civit. 
 
15  Prec que presenta  el  grup  municipal  Socialista sobre la construcció del nou 

edifici de l’escola Angeleta Ferrer. 
 
16  Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la 

millora de la neteja dels carrers i la brossa, deixalles, runa i voluminosos que 
s’acumula al costat d’alguns contenidors d’escombraries de la nostra ciutat. 

 
17  Pregunta que presenta  el  grup  municipal  Socialista sobre el recent viatge de 

l’alcalde a Cehegín. 
 
18  Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per crear un 

punt de trobada a la pàgina web de l’ajuntament per facilitar la trobada a 
persones que estan interessades en compartir vehicle per a desplaçaments 
habituals o esporàdics. 

 
19  Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la taxa 

per la tinença d’animals domèstics. 
 
 

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

 

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

ORDINÀRIA DE 4 DE JULIOL DE 2013.  
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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A continuació s’incorporen a la sessió el Sr. Marco A. Fernández, regidor del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya y la Sra. Monica Lora, portaveu del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya. 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
 

A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions Institucionals 

aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 30 de setembre de 2013: 

 
2.1 Esmena a la totalitat que presenta el grup municipal Socialista respecte a la 

proposta prèvia del grup municipal de PxC, per instar al departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya a què retirin l’estelada que oneja al 
Parc de Bombers de Mataró. 

 
 

Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals, PSC i PPC (13), el 
vots en contra dels grups municipals de CIU, PxC i CUP (12) i l’abstenció de 
l’alcalde i  del grup municipal d’ICV-EUIA (3) 

 
 

El regidor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, llegeix la 
part dispositiva dels acords: 

 
“1.- L’Ajuntament de Mataró instarà al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya i a la resta d’administracions públiques a complir la vigent Llei de 
Banderes en tots i cadascú dels edificis de la seva titularitat a la ciutat de Mataró.  
  
2.- Traslladar aquest acord a la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya, a 
la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del 
Maresme. “ 
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2.2  Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular de suport a la comunitat educativa de les illes per una 
escola pública de qualitat i en català. 

 
Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, 
PSC, ICV-EUiA i CUP (20), i els vots en contra dels grups municipals del PPC i 
PxC (8). 

 
 

El regidor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
1. “Manifestar total suport i solidaritat amb la comunitat educativa, que ha 

expressat el seu rebuig envers el Decret de Tractament Intregral de Llengües 
(TIL) del Govern de les Illes. 

 
2. Donar suport als docents amb motiu de la vaga indefinida que es du a terme a 

favor de l’escola pública de qualitat i en català. L’Ajuntament col·laborarà amb 
la caixa de resistència per afrontar la vaga indefinida protagonitzada per la 
comunitat educativa de les Illes. 

 
3. Instar el govern de les Illes a derogar el decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual 

es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no 
universitaris de les Illes. 

 
4. Instar el govern de les Illes que torni enrere els expedients disciplinaris 

imposats als directors dels centres de secundària expedientats. 
 

5. Instar el Govern de les Illes a evitar qualsevol acció que promogui la distinció 
dels alumnes segons la llengua d’aprenentatge i, en general, a la 
fragmentació de la societat en comunitats lingüístiques. 

 
6. Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a respectar l’autonomia 

i les decisions dels consells escolars en matèria educativa. 
 

7. Instar la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a dialogar i negociar 
amb la comunitat educativa per tal de recuperar el diàleg i el consens 
necessari en matèria educativa. 

 
8. Instar el Govern espanyol a retirar la proposta inclosa en l’avantprojecte de llei 

d’educació segons la qual al final de l’educació obligatòria no serà necessari 
acreditar el nivell de català corresponent. 

 
9. Instar el govern espanyol a abandonar l’ofensiva contra la llengua catalana i la 

seva unitat, tret identitari del poble català. 
 
10. Trametre aquests acords al govern de les Illes, a la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Universitats, als grups parlamentaris del Parlament de les Illes, al 
Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol.” 
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DICTAMENS 

 
Alcaldia 

3  -  CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE 

MATARÓ AUDIOVISUAL.  
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 14 de juliol de 2011,  va designar 
els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, segons 
disposen els seus estatuts.    
 
En data 16 de setembre de 2013, el grup municipal de Plataforma per Catalunya 
comunica un canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró 
Audiovisual. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta 
Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Designar a la Sra. Monica Lora Cisquer com a representant del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució del 
Sr. Juan Gabriel Ponce López.  
  
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
Servei de Gestió Econòmica 

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

4 i 7 per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
4  - CESSIÓ A PRECARI A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA 

DEL MARESME PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA 

D'UNS ESPAIS A L'EDIFICI, DE PROPIETAT MUNICIPAL, 

SITUAT A LA PLAÇA DELS BOUS NÚM. 3-5.  
 
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“L’Ajuntament és propietari de la finca que afronta amb la Plaça dels Bous núms. 3-5, 
inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, finca registral núm. 7385, Tom 
3156, Llibre 139. Consta registrada a l’Inventari General de Béns Municipal i resta 
qualificat com a bé patrimonial. 
 
Segons s’ha informat des del Servei de Benestar Social, resulta oportú que la 
Fundació Privada el Maresme continuï disposant d’alguns espais de l’edifici. Aquesta 
Fundació, que venia utilitzant l’edifici de la plaça dels Bous va traslladar-se a 
l’equipament del carrer Pagesia núm. 19 en virtut d’un conveni signat amb 
l’Ajuntament de Mataró en data 01/09/2011. No obstant, al mateix conveni de llicència 
d’ús pel què se’ls autoritzava a disposar-ne, també se’ls permetia continuar ocupant 
transitòriament els espais de l’edifici de la plaça dels Bous atès que era necessari per 
continuar prestant els serveis administratius, de formació, de diagnòstic i orientació.   
 
Amb aquesta voluntat de donar continuïtat a l’activitat tant important que realitza i ha 
vingut realitzant des de fa anys aquesta Fundació pel col·lectiu de persones 
afectades per diversos tipus de disminució psíquica al municipi de Mataró, es va 
iniciar expedient administratiu per cedir a favor de l’entitat els espais de la 2a planta, 
de conformitat amb les previsions del conveni de data 01/09/2011.  
 
Durant la tramitació de l’expedient, i atenent a les necessitats d’espai demandades 
per l’entitat per tal de donar continuïtat als serveis que presten, des de l’Àrea de 
Participació i Serveis a les Persones es va estimar convenient tramitar un conveni de 
col·laboració que contenia, entre d’altres, el compromís de cedir a la Fundació a més 
dels espais de la 2a planta, espais distribuïts a les restants plantes de l’edifici.  
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D’altra banda, i atès que el conveni de col·laboració es portarà a aprovar en el sí del 
ple municipal, s’ha estimat convenient, per coherència, que sigui el mateix òrgan el 
competent per aprovar la cessió inclosa a l’articulat del conveni. Per tal de poder 
procedir en aquest sentit, caldrà que el Ple acordi l’avocació puntual de la 
competència ja que, per acord plenari de data 14 de juliol de 2011, l’aprovació de les 
cessions d’ús de béns patrimonials estan delegades a favor de la Junta de Govern 
Local.  
 
La potestat d’avocació està prevista a a l’article 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
 
Aquestes modificacions, a més,  han de comportar nous informes de valoració i 
d’oportunitat per tal de poder ser convalidades.  
 
Resulten d’aplicació els articles 75 i 178 del Decret 336/1988, a l’empara dels quals 
es va procedir a obrir un període d’informació pública de vint dies per tal que es 
presentessin les al·legacions oportunes, transcorregut el qual, no se’n varen 
presentar. 
 
Per tot això, proposo al Ple municipal l’adopció, si s’escau, dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Avocar de forma singular i puntualment la competència per acordar la 
cessió de l’ús de béns patrimonials, delegada a favor de la Junta de Govern Local –
per acord del Ple Municipal de data 14 de juliol de 2011-, per tal que el plenari pugui 
adoptar els acords relatius a la cessió a precari a favor de la Fundació Privada 
Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica de diferents espais de l’edifici, de 
propietat municipal, situat a la plaça dels Bous núms. 3-5. 
 
SEGON.- Aprovar la cessió a precari, de forma merament tolerada i sense 
contraprestació, a favor de la Fundació Privada Maresme Pro Persones amb 
Disminució Psíquica amb NIF G60703303 dels espais de l’edifici situat a la plaça dels 
Bous núms. 3-5 de Mataró detallats al contracte i plànols annexos, edifici de propietat 
municipal amb naturalesa de bé patrimonial, per tal que puguin utilitzar-los 
transitòriament com a serveis administratius, de formació de diagnosi i orientació de 
la Fundació i poder continuar oferint els seus serveis dins de la ciutat. Aquesta cessió 
es fa mentre no es reclami la devolució dels espais. 
 
TERCER.- Aprovar la minuta de contracte que s’adjunta al present acord, com annex 
núm. 1, que regula les condicions reguladores de la cessió d’ús.  
 
QUART.- Facultar indistintament a l’alcalde i al regidor delegat d’Administració i 
Atenció Ciutadana per tal de signar el document que s’aprova al punt tercer d’aquesta 
resolució, així com la resta de documents que siguin necessaris per formalitzar la 
cessió. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats, al servei de Benestar Social, i als 
altres serveis que puguin veure’s afectats per l’adopció d’aquests acords  i convocar a 
les parts per a la signatura del document que s’aprova al punt segon d’aquest 
document.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
 
 
 
 
7  - APROVAR UN CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA 

DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ RELATIU A 

L’EQUIPAMENT UBICAT A LA PLAÇA DELS BOUS. 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Mataró, té dins les seus objectius  el de donar suport a entitats i 
col·lectius que tenen com a finalitat la realització de serveis de caràcter social. 
 
La Fundació Privada del Maresme porta a terme un seguit d’activitats en l’àmbit dels 
serveis socials, en l'atenció que dispensen a persones afectades per disminucions 
psíquiques a l'objecte de contribuir a la seva integració social. 
 
Les activitats que realitza la Fundació Privada del Maresme per l’atenció a les 
persones que pateixen disminucions psíquiques i per tal d’afavorir la integració de 
cadascuna d’elles en funció de les seves capacitats són les següents: 
 
a) Els serveis d’atenció precoç 
b) Servei d’orientació, assessorament, diagnòstic i tractament. 
c) Escola d’Educació Especial per a persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi 

cerebral i intel·ligència límit, amb necessitats educatives especials.  
d) Tallers de teràpia ocupacional. 
e) Servei d’ocupació i inserció laboral 
f) Formació per a la inserció laboral. 
g) Foment, creació i manteniment de llocs de treball per a persones amb 

discapacitat. Centre Especial de Treball. 
h) Servei d’acolliment residencial, habitatges assistits i centre de dia. 
i) Activitats de dinamització cultural, social, esportiva i de lleure. 
 
La Fundació disposa de diferents instal·lacions a la ciutat de Mataró per donar 
compliment als seus objectius socials. La majoria d’aquestes instal·lacions són per a 
l’atenció directa de les persones discapacitades –tallers ocupacionals, escola 
d’educació especial, CDIAP, equipaments residencials. 
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Per donar servei a tots aquests centres la Fundació necessita disposar d’uns espais 
adequats per als serveis administratius i complementaris de l’entitat, que serien els 
que formen part de l’equipament de la pl. dels Bous, número 3-5. 
 
Per tot el que s'ha exposat, el sota signat,  proposa que el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró adopti  el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Fundació Privada del Maresme que faci possible que aquesta Fundació pugui 
desenvolupar en l’equipament de la pl. dels Bous, número 3-5, les activitats 
relacionades amb els seus serveis administratius i amb els altres complementaris de 
les activitats de l’entitat, el text del qual s’acompanya a aquesta proposta. 
 
Segon.- Facultar el Regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivència, 
Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, 
per a la signatura del conveni.” 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia el vot favorable del seu grup municipal als dos punts.  

La Fundació Maresme està fent una tasca social imprescindible i alhora tapa una 

carència de l’Administració Pública, la qual, si no assumeix les seves responsabilitats, 

què menys que facilitar la tasca a aquells que estan tirant endavant una necessitat de 

primer ordre. Manifestar certes incerteses en el contracte i en el conveni que 

s’estableix. D’entrada, es parla del projecte Residència Respir, que creiem que és 

una bona iniciativa. És un projecte del que no tenim ni la certesa de que es tirarà 

endavant, ni quan, ni com, ni si hi haurà el pressupost per poder executar-lo.  

Un altre punt important per nosaltres és que s’està parlant d’una cessió a precari, 

entenent que el dia que l’Administració Pública vulgui recuperar aquest espai públic 

ho podrà fer sense problemes. Se’ns ha dit que això serà així, per tant, hi confiem.   

 
 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, aclareix que per 

aquest motiu es fa precisament un conveni, perquè quedi clar que la cessió a precari 

és la fórmula jurídica adequada. Com que no hi ha cap voluntat de recuperar aquest 

edifici per a cap tema municipal, el conveni és el que deixa clara aquesta voluntat i és 

per això el fet que avui hi hagi dos documents a votació. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
 
 
 

Servei de Sistemes d’Informació i de Telecomunicacions 
    
5  - ACTUALITZACIÓ DE FITXERS DECLARATS A 

L'AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“El Ple Municipal aprovà en sessió ordinària celebrada en data 06/09/2012, la 
creació, modificació i baixa dels fitxers de dades de caràcter personal. En la data de 
03/10/2012 es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la resolució 
abans indicada. 
 
Degut a la pròpia activitat de l’Ajuntament han aparegut nous arxius que cal declarar, 
a més degut a aquesta mateixa activitat i per la fusió de l’Ajuntament amb els antics 
organismes autònoms que en depenien ha provocat que s’hagin de suprimir fitxers 
que s’han d’eliminar del Registre de Protecció de dades i finalment s’han produït 
alguns canvis en els registres declarats que també cal notificar, per la qual cosa s’ha 
preparat l’actualització del contingut de fitxers de dades personals que actualment té 
declarats l’Ajuntament davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que es 
presenten per a la seva aprovació al Ple. 
 
En compliment d’allò disposat a l’article 20 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, l’article 55 del Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, abans 
esmentada, i del previst a l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
Per tot això en virtut de les facultats que m'atorga l'art. 21 de la llei reguladora de les 
bases del règim local, PROPOSO AL PLE: 
  
Primer.- CREAR els fitxers amb dades de caràcter personal de l'Ajuntament de 
Mataró que es relacionen a l'Annex I, que s'adjunta i s’aprova. 
 
Segon.- MODIFICAR els fitxers amb dades de caràcter personal de l'Ajuntament de 
Mataró que es relacionen a l'Annex II, que s'adjunta i s’aprova. 
 
Tercer.- DONAR DE BAIXA, al Registre General de Protecció de Dades, els fitxers 
amb dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Mataró que es relacionen a 
l'Annex III, que s'adjunta i s’aprova. 



 13 

 
Quart.- Sotmetre a informació pública, mitjançant publicació al BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA, la creació, modificació i eliminació dels esmentats fitxers, de 
conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. 
 
Cinquè.- Demanar la inscripció dels fitxers esmentats en els punts primer i segon i 
l’eliminació dels fitxers esmentats en el punt tercer, al Registre General de Protecció 
de Dades de Catalunya. 
 
Sisè.- Trametre aquest acord i els annexos d’aquest a l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, així com la seva posterior comunicació, per part de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, a la Agencia Española de Protección de Datos. “ 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

 
6  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI 

ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ, PER 

CATALOGAR, TRES NOUS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS: 

ELS BÚNQUERS DE LA PLATJA, L’AQÜEDUCTE DE LES CINC 

SÈNIES I EL REPARTIDOR D’AIGÜES DEL C. BISBE MAS. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“La Junta de Govern Local, el 29 d’abril de 2013, va aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic, d’inclusió dels búnquers de la 
platja, l’aqüeducte de les Cinc Sènies i el repartidor d’aigües del c. Bisbe Mas, així 
com la suspensió d’atorgament de llicències i tramitacions que comportin la 
intervenció en les elements objecte de protecció. 
 
Els propietaris afectats han estat notificats i el document sotmès ha informació 
pública, sense que s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments. 
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El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell municipal del 
patrimoni arquitectònic i ambiental, han informat favorablement. La Demarcació de 
Costes en Catalunya, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, no ha 
manifestat res en contra. La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme ha 
recordat l’afectació per estar en domini públic maritimoterrestre i la subjecció a 
concessió administrativa per l’ocupació de bens amb obres o instal·lacions no 
desmuntables dins aquesta zona. 
 
El servei tècnic municipal però ha considerat convenient introduir aclariments 
respecte a l’estat i manteniment dels búnquers, protegits com a conjunt, si bé alguns 
d’ells en estat de conservació deficient i totalment o parcialment dins l’aigua, sense 
garanties de preservació davant l’erosió produïda per l’onatge del mar i els temporals. 
No obstant això, estima la necessitat de protecció a nivell A, en quant cal evitar el seu 
enderroc per l’activitat de les persones, i mostrar a les futures generacions aquests 
elements nets, senyalitzats i amb la informació de les cinc peces que formen part del 
conjunt. 
 
Per altra banda també cal la declaració dels elements catalogats com a béns culturals 
d’interès local i la seva inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, a càrrec 
de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles 80.c i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- 
Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial del patrimoni 
arquitectònic, d’inclusió dels búnquers de la platja, l’aqüeducte de les Cinc Sènies i el 
repartidor d’aigües del c. Bisbe Mas, redactat pel servei tècnic municipal i que 
incorpora les fitxes 418, 419 i 420 corresponents als elements catalogats. 
 
Segon.- 
Declarar Bé Cultural d’Interès Local els tres elements que s’incorporen al Catàleg de 
Béns Culturals d’Interès Local, d’acord amb la modificació puntual del Pla especial 
que es tramita simultàniament, amb nivell de protecció A (façana, volum i estructura 
general) següents: 
 

- Fitxa 418. Búnquers de la platja. 
Al llarg de la zona costanera des de la platja del Varador fins al torrent de 
Vallgiró. Fortificacions defensives. Any 1937. 

 
418.1. Búnquer 1. Pg. del Callao, a ponent del Centre Natació. Eixample. 
418.2. Búnquer 2. Platja de Sant Simó. Veïnat de Mata. 
418.3. Búnquer 3. Platja, entre el torrent dels Sumells i el torrent Forcat. Veïnat de Mata. 
418.4. Búnquer 4. Gola de la Riera de Mata costat de ponent. Veïnat de Mata. 
418.5. Búnquer 5. Gola del Torrent de Vallgiró costat de ponent. Veïnat de Mata. 

 
- Fitxa 419. Aqüeducte de les Cinc Sènies. 

Camí de les Cinc Sènies. Veïnat de Mata. Infraestructura de servei. Segle XVII-XVIII. 
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- Fitxa 420. Repartidor d’aigües. 

C. del Bisbe Francesc de Paula Mas, 12. Centre. Finals segle XIX principis segle XX. 
 

Tercer.- 
Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Generalitat de Catalunya, per a l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla 
especial: tres exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i 
un document tècnic en suport informàtic. 
 
Quart.-  
Comunicar-ho a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la corresponent inscripció en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Cinquè.- 
Publicar al Butlletí Oficial de la Província la declaració de Bé Cultural d’Interès Local 
dels tres nous elements inclosos al Catàleg de Béns Culturals d’Interès Local. 
 
Sisè.- 
Notificar-ho als propietaris del immobles i a altres interessats en l’expedient.” 
 
 
 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Joaquim Dordà, 

en representació de l’Associació de Gent Gran de l’Havana, qui explica l’origen dels 

búnquers, fa un repàs de la seva història i demana que es reparin, es conservin i es 

cataloguin.  

 

 

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

Popular, agraeix el testimoni viu d’un episodi de la història que marca l’actual. 

Recordar que el feixisme va aixafar la voluntat democràtica d’aquest poble és 

important. Anuncio que la CUP volem fer una proposta que presentarem al proper ple 

municipal en la qual considerem que, tot i que està molt bé la catalogació que estem 

portant a terme, creiem que es podria fer un pas més, com posar alguna 

senyalització, fer alguna visita guiada, alguna exposició i fins i tot obrir l’accés a algun 

dels búnquers que ara mateix tenim tapiats, com el que hi ha, per exemple, al costat 

del Centre Natació Mataró. Aquestes són petites accions que es podrien portar a 

terme amb molt poc cost i que permetrien fer un acte de memòria històrica important. 
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, agraeix també el testimoni del Sr. Dordà. 

Recordo que durant el mandat passat es va crear una comissió de cultura de gent 

gran i d’educació, en la qual tots els temes de memòria històrica tenien un petit 

projecte anual i algun d’aquests projectes consistia precisament en la recuperació 

d’aquest patrimoni físic que ens permetia fixar la memòria de moltes coses que 

havien passat a la ciutat amb la idea que, juntament amb la col·laboració de la 

Diputació i de la Generalitat, poguéssim avançar en aquestes rutes a què el mateix 

ponent ha fet referència. Ens agradaria que si això està avançat, se’ns expliqui què 

s’està fent, perquè penso que és important catalogar-ho però també és important 

posar a l’abast de la ciutadania aquells elements que ens permetin que estigui viu i 

que es pugui explicar i mostrar des de molts àmbits, també des de l’àmbit educatiu.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, agraeix al Sr. 

Dordà la seva intervenció i a la Comissió de Memòria Històrica tota la feina, no 

només per aquesta catalogació, sinó també per tot el que fan perquè determinades 

coses que acabarien caient en l’oblit, continuïn sent vives a la nostra ciutat. A més 

dels búnquers, crec que els altres dos elements també són força significatius: 

l’aqüeducte de les Cinc Sènies i el repartidor d’aigües del carrer Bisbe Mas.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
Àrea de Participació i Serveis a les Persones 

 
 

7  - APROVAR UN CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA 

DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ RELATIU A 

L’EQUIPAMENT UBICAT A LA PLAÇA DELS BOUS. 
 

La proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 4 de l’ordre del dia. 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
 
8  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR 

PERQUÈ L’AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA 

ESTUDIÏ ALTERNATIVES MÉS SOSTENIBLES A L’ACTUAL 

SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA. 
 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“L’actual contracte de neteja viària i recollida de residus finalitza el juny de 2014. 
L’actual govern, en el context de retallades dels serveis públics generalitzat, vol 
revisar el servei de recollida amb un nou contracte a la baixa, amb la intenció de 
reduir l’aportació pressupostària amb el mínim impacte possible sobre el servei. 
 
El govern ha contractat el servei de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona que és 
un consorci públic amb qui ha establert un conveni interadministratiu per a la 
col·laboració i l’assessorament en la diagnosi i la planificació urbana així com la 
formulació d’instruments de caràcter tècnic, econòmic i participatiu. 
 
El servei assessor de l’agència d’Ecologia Urbana de Barcelona costa molts diners: 
ascendeix a 91.888,91€ per un termini fixat en set mesos i es preveu una despesa 
pluriennal a càrrec de l’Ajuntament de 73.511,13 euros distribuïts en dues anualitats, 
a raó de 11.026,67 euros per a l’anualitat 2013 i 62.484,46 euros per a l’any 2014. 
 
Als grups municipals se’ns ha informat que la AEUB s’encarregarà d’iniciar un procés 
participatiu amb els ciutadans alhora que assessorarà en la redacció dels plecs de 
condicions tècniques que han de regir el nou contracte de recollida de residus i neteja 
viària per tal d'estalviar despeses, optimitzar els procediments, incrementar la 
recollida selectiva i la qualitat de l'espai públic. 
 
Veiem difícil millorar el servei de recollida de residus i de neteja reduint el pressupost 
si no es revisa a fons l’actual sistema de tractament de residus. 
 
Pel que hem vist, es tracta d'un estudi que es limita a l'optimització del servei de 
recollida, però en canvi el que ens cal és un replantejament global del sistema per 
iniciar un canvi progressiu cap a  la minimització de residus i el seu tractament cíclic i 
no finalista. Tot i que haurem d'esperar les concrecions de l'estudi, tot indica que no 
es tindran en compte altres possibilitats i formes de gestió -ara per ara 
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complementàries- a tot el sistema (possibilitat de fer una planta de compostatge, 
qüestionament de la Incineradora-planta de valorització...). 
 
Més enllà de les consideracions sobre el conveni amb l’ AEUB, des de la CUP creiem 
oportú aprofitar els recursos que es destinen a repensar i redefinir la política respecte 
als residus, per analitzar i contrastar noves opcions més respectuoses amb el medi 
ambient i que a llarg pla siguin més econòmiques. 
 
Amb la municipalització o gestió directa a través d'una empresa pública, com per 
exemple Aigües de Mataró, es pot disminuir un 10% el cost de la prestació del mateix 
servei que l'actual, perquè no estan subjectes a IVA. També ens estalviaríem el 
benefici industrial que amb el sistema actual estem pagant amb diners públics a una 
empresa privada. I també tindríem total transparència pel que fa a la gestió i als 
costos d'explotació. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple municipal de 
l’Ajuntament de Mataró els acords següents: 
 
1) L’Ajuntament de Mataró encomanarà a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona 
que incorpori a l’Estudi Tècnic i Econòmic dels serveis de neteja i recollida, la 
valoració, amb pros i contres, de les propostes següents: 
 
-Estudiar possibilitats de municipalitzar els serveis  de recollida de residus i neteja, i/o 
lligar-los a empreses d’economia social en comptes del contracte amb empreses 
multinacionals tal com es gestiona els últims anys.  
 
-Estudiar de la viabilitat d'una planta de compostatge local o mancomunada, com a 
mesura d'estalvi i responsabilització municipal dels propis residus i creació 
d'ocupació. 
 
-Potenciar l’autoorganització i regularització integrada dins el model de recollida (en 
cooperatives o altres fórmules) del gran nombre de recuperadors que treballen en 
absoluta precarietat al servei de màfies que se'n beneficien.  
 
-Estudiar l’opció d’implantar el sistema de recollida porta a porta. 
 
-Replantejar la titularitat i funcionament de les deixalleries i les restriccions a usuaris 
d'altres municipis (perquè no estimulen el seu ús i suposen desplaçaments gens 
sostenibles). 
 
-Valorar la implantació del sistema de retorn d'envasos (amb dipòsit sobre l'envàs que 
es que es retorna quan l'envàs és retornat pel ciutadà). 
 
-Potenciar les bosses compostables per a FORM, tant per optimitzar com per millorar 
la qualitat del tractament de l'orgànic i, per tant, el seu cost. 
 
-Frenar l'increment de contenidors soterrats i valorar la seva progressiva desaparició. 
 
-Replantejar l'actual recollida de residus comercials sota el criteri de reducció de 
residus   (volum o pes) i no de l'espai de l'establiment. 
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2) Un cop l’agència d’Ecologia Urbana de Barcelona hagi acabat el procés, s’obrirà 
un procés participatiu obert, amb la valoració de les propostes alternatives, i les 
valoracions i inquietuds dels sectors afectats i interessats, dels agents veïnals, dels 
treballadors de la recollida, dels grups municipals i dels tècnics ambientals.” 
 

 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que el passat 27 d’agost, a la comissió 

informativa de Serveis Territorials i Via Pública, es va presentar per a la seva 

aprovació aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mataró i l’Agència 

d’Ecologia Urbana de Barcelona, en relació amb el disseny participatiu dels nous 

serveis de recollida de residus de neteja viària. Va ser una aprovació que no es va 

produir, donat que 11 dels 19 vots possibles van ser contraris a aquest conveni.  

Entre els motius de la negativa se’ns en van exposar diversos: des de considerar 

excessiu el preu a pagar per aquest informe, aproximadament 30.000 euros, com la 

falta d’una informació completa. En aquest sentit, jo mateix vaig demanar un informe 

tècnic que justifiqués la despesa i aclarís l’orientació de l’estudi, informe que no hem 

rebut cap dels membres de la comissió fins ara. Orfes d’informació i de debat sobre 

les línies mestres d’aquest estudi i del disseny dels nous serveis de recollida de 

residus i neteja viària, el govern va perdre la votació, però tant se val, perquè aquest 

govern, com tothom sap, no escolta ningú i tira endavant. Què passarà si vostès 

continuen sense escoltar l’oposició i finalment porten al ple un nou projecte de 

recollida de residus i neteja viària i el continuem rebutjant de manera majoritària? 

La gestió dels residus i la neteja viària és un tema cabdal per a la nostra ciutat i 

necessita consens. No pot ser que vostès, que tant parlen de transparència, que 

estan tan oberts al diàleg, obviïn tota l’oposició. Aquesta proposta de resolució recull, 

entre altres qüestions, allò que des del govern d’entesa de la Generalitat va defensar 

ICV-EUiA i que apliquem als municipis que governem: des de l’impuls de la recollida 

selectiva i la minimització de residus, una aposta que ja va aconseguir fer baixar la 

generació de residus i va incrementar la recollida selectiva a tot el país, fins a apostar 

per reduir bosses de plàstic, selecció en origen, etc. També hem fet propostes en 

relació amb la recollida d’envasos o també hem apostat per ampliar deixalleries 

mòbils per facilitar el reciclatge. Així mateix, hem fet propostes per impulsar i ampliar 
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els mercats locals d’intercanvi de segona mà o per potenciar les campanyes de 

minimització de residus o per reaprofitament dels mateixos, pagament per generació, 

recollides porta a porta, etc. En definitiva, hem cercat la millor gestió de tots els 

residus amb l’objectiu d’assolir el que es coneix com a residu zero.  

Algunes de les coses impulsades per ICV-EUiA es recullen en aquesta proposta de 

resolució i pensem que seria bo i necessari que el govern demanés a l’Agència 

d’Ecologia Urbana de Barcelona que incorpori a l’estudi les propostes que se’ns 

presenten ara a votació, la qual cosa no vol dir en absolut que estem conformes amb 

l’estudi ni amb la metodologia de treball tal com se’ns presenta.  

La proposta de resolució presentada per la CUP enriqueix el que ens proposa el 

conveni del col·laboració i, per tant, faria bé el govern de tenir-ho en compte, en el 

benentès que preferim un debat serè i en profunditat tots plegats.  

Si finalment el govern no dóna suport a les propostes que fem en aquesta proposta 

de resolució, podrem acusar-lo sens dubte d’haver engegat una calculada i tramposa 

campanya de màrqueting amb l’objectiu de fer creure a la ciutadania que la seva 

participació serà cabdal en el desenvolupament d’aquest nou disseny, quan en 

realitat la decisió estava presa molt abans de començar tot aquest procés.  
 
 

 

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

recorda que el seu grup municipal ja va mostrar la seva negativa, en relació amb el 

conveni amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, per trobar excessiu el preu.  

Pel que fa a la proposta de resolució, nosaltres som partidaris de la municipalització 

dels serveis de recollida de residus i neteja viària, sempre que repercuteixi en una 

rebaixa del cost que hagin de pagar els ciutadans. Creiem que aconseguir una 

rebaixa del 10% és poca cosa i es queda curta. 

Pel que fa a les propostes, les hem estat valorant i n’hi ha una que nosaltres no 

compartim. Es parla d’implantar el sistema de recollida porta a porta i nosaltres no 

estem d’acord en implantar aquest sistema en una gran ciutat com la nostra per 

estètica, perquè embrutaria molt més els carrers de la nostra ciutat, a més, 

considerem que és antihigiènic, car i incòmode, perquè, per exemple, als carrers 

estrets la bossa de la brossa serà un obstacle. I també creiem que aquest sistema 

podria atemptar contra la intimitat dels usuaris perquè qualsevol persona podria obrir 
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les bosses que es deixen a la porta. El nostre grup municipal s’abstindrà en aquest 

punt de l’ordre del dia perquè no ens acaba de convèncer aquesta proposta, tant en 

les seves pretensions, com en la seva viabilitat posades a la pràctica.  

 
 
 

 

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

Catalunya, recorda que el dia de la comissió informativa del 27 d’agost la majoria dels 

regidors representats pel seu representant van votar-hi negativament, però, finalment, 

la nova contracta s’ha de votar amb un plec que haurà de passar per aquest ple. No 

ens agradaria que quan s’hagi de votar aquest plec ens hàgim de recordar de la 

votació anterior i votar favorablement per fer-los perdre una nova votació. 

Pel que fa a la proposta de resolució, nosaltres no podem votar-hi favorablement. 

Estem d’acord amb algunes de les coses que el Sr. Safont-Tria ha explicat, però no 

estem d’acord amb tot el tema de la recollida porta a porta. Nosaltres entenem que 

aquest sistema pot funcionar bé en ciutats petites —i tenim dubtes—, per exemple, 

aquí a la comarca tenim experiències que els va costar el lloc als alcaldes respectius 

de Vilassar de Mar i d’Argentona, i recordo la polèmica que es va suscitar. També tinc 

present la polèmica que hi ha a Guipúscoa, on municipis i ciutadans estan recollint 

desenes de milers de signatures en contra del porta a porta. Però la nostra no és una 

localitat petita sinó una ciutat gran. Som la sisena ciutat de Catalunya. A una ciutat 

gran que es fa servir, com és Brussel·les, el cost segur que no és menor. El que 

alguns estudis diuen és que, d’entrada, la seva implantació és bastant més cara.  

Un altre punt en el que no estem d’acord és el que fa referència a la municipalització 

d’aquests serveis. Jo entenc que per sistema ni el públic ha de ser millor que el privat, 

ni el privat millor que el públic. L’important és que les coses estiguin ben gestionades, 

per tant, no entenc aquest interès. La majoria de les ciutats tenen externalitzats la 

majoria dels seus serveis. 

Un altre aspecte en el que no estem d’acord és el cost de l’estudi. La Sra. Calpe i jo 

tenim una polèmica, en què sembla ser que jo estava equivocat i les rebaixes que 

hem tingut en el servei no donen el resultat que es dóna, pel que m’han pogut 

explicar avui. Però tampoc em quadra massa el que em diuen, perquè de la contracta 

que es va fer el 2006 hem perdut la neteja amb aigua dels carrers, que suposava un 
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cost molt important, hem perdut la neteja de l’aigua de mar durant la temporada 

d’estiu, amb la barca que hi fèiem anar des de l’Ajuntament, hem perdut tot el tema 

dels voluminosos, que no val massa euros més del que ens costarà aquest estudi i 

que tindria un impacte molt important. Per tant, el fet d’ampliar estudis no ens sedueix 

perquè valen uns diners amb els quals podríem fer la recollida de voluminosos.  

En el tema que sí estem d’acord és el dels funcionaris de la casa. Cada vegada que 

aprovem algun tema en el qual han intervingut els funcionaris de la casa diem que 

són magnífics, i hi estem d’acord. Per tant, si en aquesta casa tenim gent que té una 

experiència dilatada i contrastada en fer plecs de clàusules de contractació, tenim 

tècnics mediambientals, tenim especialistes en manteniment, etc., no entenem per 

què no es pot fer aquest estudi internament i estalviar-nos aquests més de 70.000 

euros que ens servirien per a la recollida de voluminosos.  

No votarem que no a la proposta perquè ens sembla interessant la segona part 

d’aquesta, que és que un cop acabada la recollida d’informació s’obri un procés 

participatiu per dir quant ens volem gastar, quina neteja volem i què prioritzem.  

Però per tot l’exposat, el nostre vot serà d’abstenció.  

 
 
 

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

grup municipal no donarà suport a la proposta de resolució, tot i que hi ha aspectes 

positius i altres aspectes que es podrien arribar a acordar.  

Pel que fa al tema de municipalitzar, nosaltres entenem que el servei ja és municipal, 

i en tot cas del que estem parlant és de gestió externalitzada o internalitzada. Pel que 

fa a replantejar la titularitat i funcionament de les deixalleries, pensem que seria un 

element en el que sí podríem coincidir amb facilitat. Fins i tot estaríem d’acord en 

valorar la implantació del sistema de retorn d’envasos. Respecte al porta a porta, jo 

no dic que Mataró sigui el lloc idoni per al porta a porta, però hi ha elements que es 

podrien fer mitjançant el porta a porta o territoris de la ciutat on es podria aplicar.  

Sempre vaig defensar que el model de gestió de recollida de residus és un model 

modulable i que no és un sol model, sinó que poden conviure diversos models dins 

d’un de sol. Per aquests motius, avui ens hi abstindrem. Aquesta abstenció no està 

feta amb la voluntat de suport pel procés iniciat pel govern.  
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No li donem suport perquè ens ha sorprès l’inici de tot plegat i aquesta manca de 

diàleg per part d’un grup municipal que ostenta el govern però que no arriba a un terç 

d’aquest Ajuntament, i que engega un procés sense un inici previ i sense posar 

apriorismes sobre la taula, que sembla més de màrqueting publicitari que no pas amb 

la voluntat de voler arribar a acords. Per tant, discrepem del procés iniciat i de com 

s’ha iniciat. Desconeixem els motius de tot plegat. Certament cal abordar un nou 

contracte amb un posicionament polític el més unitari possible, perquè aquest és el 

contracte més important que té l’Ajuntament de Mataró. La guia del govern hauria de 

ser la de cercar aquest acord, iniciar les converses al principi de tot. Caldrà que entre 

tots siguem capaços de cercar la màxima eficiència pel que fa al model a implantar.  

Jo no vaig poder assistir per motius personals a la comissió informativa del 27 

d’agost. A la meva portaveu no la van deixar votar o participar. La regidora em va 

trucar i em va informar, vam tenir una breu conversa en la qual li vaig demanar rigor 

en el sentit que hem de saber el punt de partida, com ha evolucionat la contracta 

actual. Li vaig demanar quins objectius polítics hi ha i quins recursos posarà el govern 

damunt la taula. Els anuncio que treballarem una proposta de resolució per al proper 

ple, perquè espero que puguem reconduir la situació en què no vam poder participar 

cap dels grups municipals. 

 
 
 
 

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

Manteniment, està d’acord que el contracte de la recollida d’escombraries i la neteja 

viària de Mataró és el contracte més important que té aquest Ajuntament. 

Com ha comentat el Sr. Melero, cada any l’Ajuntament destina prop de 8 milions 

d’euros a aquest contracte. El contracte que teníem ara estava fet per a 8 anys. Ara 

ja veurem, segons les normes de contractació, quin període podem fer, però 4 anys, 

com a mínim. Per tant, són molts diners de tots els mataronins els que destinem a 

aquest servei. Com que en aquest Ajuntament tenim una dificultat econòmica 

important i no podem destinar més recursos a aquest servei, el que tampoc volem és 

destinar-ne menys i el que preferim és buscar que aquest servei que està composat 

pels serveis de la recollida de la brossa, l’orgànica, la selectiva, la de rebuig, els 

voluminosos i la neteja viària, sigui el més eficient possible. Per poder fer això es 

requereix poder dissenyar de quina manera podem prestar tots els serveis que 
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necessita la ciutat perquè ens costin els menys diners possibles dins del pressupost 

de 8 milions —no volem fer retallades—. Si amb aquest pressupost podem 

escombrar cada dia 25 carrers en lloc d’escombrar-ne 15, que ho puguem fer. 

Amb aquesta premissa, vam pensar que el contracte que s’ha de treure el juny de 

l’any que ve, que és quan s’acaba el que tenim ara vigent, havia d’estar treballat 

d’una forma que ens permetés assolir aquests objectius. Per aquest motiu, i malgrat 

que és cert que a la casa tenim molt bons professionals, no tenen prou experiència o 

capacitat de treball amb el limitat temps que tenim per portar a terme tota aquesta 

diagnosi de l’estat de la ciutat, que és el que es pretén amb tot aquest procés 

participatiu, buscar la complicitat dels ciutadans i el consens per poder treure aquest 

plec de la forma més acurada possible. No estic dient que els professionals de la 

casa no siguin prou professionals, però teníem un temps molt ajustat i el plec que 

s’havia de fer era molt tècnic. El plec que teníem ara de la brossa de fa 8 anys també 

el va fer aquesta Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. Aquesta empresa ha 

col·laborat altres vegades amb l’Ajuntament, tant per fer el Pla de Prevenció de 

Residus, com per fer la campanya de recollida orgànica, com per fer moltes altres 

tasques dins d’aquest servei de recollida. Entenem que el cost d’aquest estudi que 

vam demanar, si tenim en compte que és un contracte de 8 milions d’euros que es 

prorroga durant un mínim de 4 anys, és una part ínfima del cost d’aquest contracte i 

per tant valia la pena destinar-hi aquests recursos per poder concretar millor el plec 

que hem de treure a concurs el proper juny de l’any 2014.  

No podem donar suport a la proposta de resolució que el Sr. Safont-Tria planteja, 

perquè nosaltres hem signat un conveni amb aquesta empresa amb un objecte 

determinat, amb un cost determinat i amb una durada determinada. Fer-los incloure 

en aquest estudi tot el que vostè ens demana implicaria que no podrien acabar 

aquest estudi dins el termini necessari, que no ens costaria aquests 73.000 euros 

que vostè ha dit sinó molts més diners dels que, de moment, podem destinar a 

aquest estudi. Per tant, tampoc estaríem aconseguint l’objecte pel que s’ha fer 

aquest estudi, és a dir, acabar tenint un plec de la recollida amb els mitjans que tenim 

i buscant la major eficiència del servei que volem. Lamento no poder atendre la seva 

proposta de resolució, sense perjudici que algunes de les propostes que vostè fa 

aquí puguin, en un determinat moment, estudiar-se a banda. Per exemple, el tema de 

les deixalleries queda fora del contracte de neteja i tenen un contracte propi.  
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, aclareix que el seu grup municipal no vol gastar més diners, sinó reorientar 

l’estudi per donar-li sentit. El que es proposa no té sentit: obrir un procés participatiu 

per discutir si un contenidor ha d’anar un carrer més amunt o més avall. Cal fer un 

estudi més seriós i a fons per buscar alternatives per reduir costos i netejar més bé.  

El Sr. López parlava de la gestió pública. Evidentment que la gestió pública ha d’estar 

ben feta i ben gestionada. Nosaltres volem una gestió pública de qualitat, pensada 

per al servei dels nostres ciutadans, amb el màxim rigor i qualitat. 

Respecte de si l’estalvi és poc o molt, només amb el 10% de l’IVA i amb el 9% que 

suposa el benefici industrial, és a dir, un 19% de 8 milions d’euros, ja suposa més 

d’1,5 milions d’estalvi anual. La Sra. Lora deia que la recollida porta a porta era poc 

higiènica. Argentona recull 21 quilos d’envasos per habitant i any i Mataró en recull 

11, Argentona recull 32 quilos de paper per habitant i any i Mataró 23. En fracció 

orgànica Argentona recull 126 quilos i a Mataró se’n recullen només 50. Per tant, crec 

que el porta a porta és una opció que s’hauria de considerar molt seriosament. Hi ha 

també ciutats molt importants com Brussel·les o Torí, que amb 900.000 habitants 

estan gestionant el porta a porta. La ciutat de Milà, amb 1,3 milions d’habitants, al 

novembre de 2012 va iniciar el procés del porta a porta i tenen previst pel 2014 que el 

conjunt de la ciutat realitzi el porta a porta. A dia d’avui els resultats són excel·lents.  

L’objectiu principal és el de residu zero i hem de tendir cap aquí. A l’actual proposta 

no es planteja res d’això. Creiem que és malgastar 73.000 euros. Malauradament a  

Mataró tenim una incineradora amb una quota de 4.200 tones, que sobrepassa de 

molt els residus que generem i ens hem de treure aquesta llosa per començar a 

plantejar alternatives més sostenibles, més econòmiques i que donin més llocs de 

treball, perquè el porta a porta els dóna i redueix molt la despesa en contenidors, en 

camions i en totes unes infrastructures que són caríssimes.  

 
 
 

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

Catalunya, explica al Sr. Safont-Tria que quan ell parla d’estalvi i d’externalització i 

internalització de serveis, se n’oblida del que s’anomena despeses de gestió, que 

correrien a càrrec de l’Ajuntament. Si diem que ens estalviem l’IVA, parlem també 

d’aquestes despeses de gestió. Molt probablement una cosa aniria per l’altra. 
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Voldria fer-li un prec en veu a la Sra. Calpe i no cal que m’ho contesti ara. Aquesta 

divergència que tenim entre quant puja la contracta a mi no em quadra. Al novembre 

de l’any passat vostè li va dir al meu company, en José Luís Calzada, i així ho recull 

l’acta del ple de novembre de 2012, que ara mateix tenien gairebé 40 treballadors 

menys en els serveis de neteja de la ciutat. No em digui que estem pràcticament a 8 

milions quan la contracta va sortir a 7,3 milions i tenim 40 treballadors menys. Si, a 

més, no fem la neteja amb aigua dels carrers, que era el més car, no fem recollida de 

voluminosos, hem pujat la taxa, etc., i estem gastant el mateix, jo no ho entenc. Li 

demano que a la propera comissió informativa ens ho expliqui.  

 
 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, manifesta la seva 

sorpresa perquè la regidora no hagi respost a cap de les queixes de la manca de 

diàleg. Si la regidora diu que el temps era molt ajustat, això serà perquè ells han 

volgut perquè ja sabien quan acabava el contracte. M’ha sorprès també que digui que 

la diagnosi la farà a partir del procés participatiu. Hi ha empreses especialitzades en 

aquest tema, també a la universitat, perquè aquest contracte el vam fer amb la UPC i 

amb una altra empresa, amb aquest assessorament i no amb Ecologia Urbana.  

La regidora diu que les deixalleries no formen part del contracte, i és perquè nosaltres 

les vam segregar en favor d’empreses d’economia social. També es podrien sumar, 

no hi ha problema. De fet, quan els voluminosos es van plantejar, estaven adscrits a 

FCC però la gestió la va realitzar una empresa d’economia social del Maresme.  

Els estudis ni són bons ni són dolents, ni són cars ni són barats, tot depèn del 

rendiment que siguem capaços de treure’ls. Nosaltres, quan vam fer la implantació de 

l’orgànica i dels voluminosos a domicili és quan vam comptar amb els serveis de 

l’Agència d’Ecologia Urbana, en què vam fer un contracte de 30.000 euros i amb 

posterioritat, malgrat el que digui l’acta de la comissió informativa a la que no vaig 

poder assistir, vam fer una campanya informativa amb un cost d’uns 300.000 euros. 

Fruit de tot aquest procés vam tenir unes subvencions de l’Agència d’Ecologia 

Urbana de 620.000 euros. Per tant, la despesa va en funció de la capacitat de 

generar majors recursos i de l’eficiència del resultat. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, li recorda al Sr. Melero que ella tampoc era present a la comissió 

informativa del dia 27 d’agost. Això no és cap mena d’excusa, però em consta que en 

aquella comissió els tècnics de la casa van explicar aquest procés. 

Quant a això que diu de l’Agència d’Ecologia Urbana, és la informació que m’han 

donat perquè jo fa 8 anys no hi era a la casa. El que m’han dit és que el conveni 

actual del contracte de la brossa es va fer amb aquesta empresa col·laborant també, 

igual que es fa ara, amb una agència que depèn de la universitat que es diu Espora i 

que són els que s’encarreguen de fer la recollida de dades al carrer, que ja hi estan 

treballant. S’han presentat a tots els Consells Territorials, des dels casals de la gent 

gran ja estan fent aquests recorreguts fotogràfics que diuen perquè, malgrat el que 

diu el Sr. López que a les comissions informatives i als Consells Territorials es parla 

de punts negres de neteja a la ciutat, i és cert, perquè hi ha queixes, el que volem és 

canalitzar totes aquestes queixes a través d’aquest sistema de fitxes que es pot 

veure a la pàgina web que hem creat a l’efecte: www.mataroneta.cat, a la qual els 

convido a tots a participar, perquè es puguin canalitzar totes aquestes queixes i 

localitzar el punt concret per poder fer aquesta diagnosi més concreta de la ciutat.  

Això forma part d’aquest treball de participació, que no només es limita a això, és a 

dir, no només faran aquestes enquestes a través de la pàgina web o a través dels 

casals d’avis o dels Consells Territorials i de grups de gent. Quan tinguin feta la 

diagnosi, han de treballar amb un plec tècnic, és a dir, acabaran fent una feina que 

anirà molt més enllà del fet de la recollida d’aquestes dades. Volem que també ens 

ajudin a fer el plec i això és una feina molt tècnica, per això té un cost.  

 
 
 

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

comenta al Sr. Safont-Tria que precisament a Argentona hi va haver queixes d’aquest 

sistema del porta a porta perquè generava males olors. A Caldes d’Estrac ho van 

retirar per aquest motiu.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 3,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 8,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió .  

Abstencions: 16,  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).   

 

 

9  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER LA 

INSTAL•LACIÓ DE DESFIBRIL•LADORS. 
 

 

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

diu que després de tenir una conversa amb la regidora de Via Pública, passen 

aquesta proposta de resolució a prec. Tanmateix, també saben que poden intervenir 

si ho desitgen.  

 
A continuació llegeix la proposta: 

 

“Atès que els casos d’atacs de cor causen entre 3.000 i 4.000 morts anualment a 
Catalunya, que afecten persones de totes les edats i sexes. 
 
Atès que l’única manera de salvar a qui ho pateix és intervenint amb un 
desfibril·lador, que és un aparell que emet un impuls de corrent continuat al cor per tal 
de què torni a bategar a un ritme normal i pugui bombejar la sang. 
 
Atès que la probabilitat de què una persona que ha quedat inconscient per mort 
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sobtada, sigui viva en arribar a l’hospital és només del 2% i un projecte impulsat a la 
província de Girona ha permès instal·lar una xarxa de desfibril·ladors en la majoria de 
pobles de la demarcació que incrementa aquest percentatge fins al 20%. 
 
Creiem que hauria d'estar a l’abast de la ciutadania i per tant a peu de carrer, 
desfibril·ladors automàtics, d’accés lliure, els quals podríem instal·lar-los en carrers 
de molta concurrència i equipaments Municipals de la ciutat (amb un estudi previ 
abans). 
 
L’objectiu d’aquesta proposta és poder arribar a intervenir el més ràpid possible en el 
cas de què una persona pateixi una aturada cardíaca. 
 
Atès que els desfibril·ladors automàtics (DEA) porten a terme el diagnòstic de la 
víctima, atès que analitzen el ritme cardíac de la persona i també determina si és o no 
convenient donar-li una descàrrega elèctrica per poder recuperar el ritme normal del 
cor i permetre així que torni a bombejar la sang. Els desfibril·ladors automàtics (DEA) 
mai fan la descàrrega si no és necessària, és a dir, no hi ha possibilitat d’error. 
 
Atès també que la seva utilització no suposa cap risc de salut per a les persones. 
 
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de 
Mataró proposa l’adopció dels següents Precs:   
 
1.- Contactar amb diferents empreses que tinguin aquest aparell per tal de què ens 
puguin informar millor sobre els desfibril·ladors i del seu cost. 
 
2.- Que l'Ajuntament de Mataró faci un estudi per tal de buscar els llocs més 
concorreguts de la ciutat, com podrien ser parcs, equipaments municipals, etc... per 
tal de poder procedir a la instal·lació de desfibril·ladors a Mataró en aquells llocs on hi 
hagi més afluència de gent. 
 
3.- Fer la màxima difusió i posar en marxa tallers de formació, en els quals es faci una 
sessió informativa i una pràctica per explicar als ciutadans que ho desitgin com 
funciona un desfibril·lador.” 
 
 
 

 

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

Popular, recorda que aquesta proposta ja ha estat discutida al ple arran d’una 

proposta presentada per la CUP a l’any 2009. Malauradament, la proposta no es va 

aprovar i crec que filava més prim. En concret, ja apuntàvem, sense la necessitat de 

fer un estudi, que les prioritats serien els centres esportius per tenir un índex de risc 

més elevat. També afegíem la necessitat que en aquests espais també hi hagués 

gent amb els coneixements necessaris per utilitzar els aparells.  
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Entenc que si la proposta s’ha passat a prec és perquè s’aprovarà i celebro que CIU 

pugui tirar endavant una proposta que vam fer.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, reconeix que precisament a la seva intervenció 

li volien demanar a la Sra. Lora que passés a prec la proposta de resolució.  

Ens agradaria que en aquest estudi s’incorporés la informació sobre els 

desfibril·ladors que hi ha a la ciutat en aquests moments, perquè n’hi ha i segurament 

són mòbils. Ens agradaria saber si han augmentat o no respecte als que hi havia en 

el seu moment, quan es va discutir aquest tema en aquell ple. Compartim la 

necessitat de tenir-ne més, però també hauríem de valorar si els que han funcionat 

fins ara ho han fet de forma adient i si podem tenir una mena de mix entre els 

desfibril·ladors mòbils i algun de fix, sobretot en instal·lacions on es genera una 

pràctica esportiva o algun recinte municipal que incorpori molta gent. 

 
 
 
 

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

Catalunya, agraeix que la proposta es passi a prec perquè així s’estalvien una votació 

compromesa. La proposta ens genera dubtes. Com es comentava al 2009, hi ha un 

desplegament i un treball fet i, abans d’emprendre accions sobre aquest tema, caldria 

fer una avaluació de com ha anat en aquest temps, com a mínim des d’aquella 

proposta fins ara. Ens semblaria interessant tenir informació sobre com es contempla 

aquest tema en tots els plans de protecció d’esdeveniments. Ens genera dubtes 

perquè no hem entès el segon punt, ja que no sabem si parla de posar aparells fixos 

en equipaments municipals o en places, o el que es volia fer era posar-los en carrers. 

El punt tercer també ens genera dubtes perquè entenem que seria interessant que 

qui estigués format en el funcionament d’aquests aparells fossin precisament policies 

i gent que acostumés a estar a llocs amb molta concurrència de gent. Entenem que, 

pel que fa a la salut, tota precaució és poca i, per tant, ens sembla bé. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, respon que li poden acceptar els precs. Certament, al desembre de 

l’any 2009 la CUP va presentar una proposta en sentit similar, a la qual CIU ja hi va 

donar suport. En aquells moments encara no s’havia publicat el Decret 82/2010, de 

29 de juny, que ara obliga, en aprovar el catàleg d’activitats i centres obligats, a 

adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures, dins de les 

quals obliga que s’instal·lin desfibril·ladors en algunes activitats determinades, en 

concret en equipaments esportius, equipaments sanitaris i en altres equipaments on 

hi pugui haver una afluència major de 500 persones. Per tant, aquest prec, no només 

li accepto perquè és de sentit comú, sinó perquè, a més a més, hi estem obligats.  

Totes aquestes mesures no s’han de complir fins al 8 de gener del 2015. Amb 

aquesta previsió de temps ja s’ha fet un estudi de 15 equipaments de Mataró que 

necessitarien disposar d’aquests aparells. La nostra intenció és poder-ne implantar 

una part durant el que queda d’any i poder arribar a tots aquests equipaments durant 

el 2014, que són els pavellons esportius Teresa Maria Roca, el Mora, etc., i altres 

llocs com, per exemple, l’IMPEM, o en equipaments culturals amb major afluència. Ja 

estem en contacte amb empreses subministradores perquè ens facin ofertes.  

En el seu prec inicialment parlava de llocs amb aforament important, sense concretar 

si eren a la via pública o en equipaments. En aquest punt el perill és que la llei 

exigeix que aquests aparells només els utilitzin persones amb la deguda formació, i 

per tant no es pot acceptar per raons legals i de seguretat, l’instal·lar desfibril·ladors 

a la via pública a l’abast de qualsevol. Sí que és cert que hi ha molts desfibril·ladors 

mòbils a Mataró a les ambulàncies del SEM, a tots els vehicles medicalitzats i per 

això, en el seu moment, es va considerar que el que demanava la proposta de la 

CUP no era necessari. Ara la normativa actual ens hi obliga.  

Quant a l’estudi, aquest ja l’hem fet. Quant als llocs de màxima afluència, la Llei 

d’Espectacles Recreatius i Culturals també ens obliga: quan es demana autorització 

per a algun acte cultural, musical, etc., a la via pública, en funció de l’aforament, 

s’exigeix un preventiu sanitari que normalment ja disposa d’aquest material.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

agraeix les aportacions dels grups municipals. No sabíem que la CUP havia 

presentat una proposta similar el 2009; abans de presentar-la vam buscar a Internet 

si algú l’havia presentat abans i no vam trobar res. El Sr. Secretari de la corporació 

ens va comentar l’existència de la proposta anterior i ell mateix la va buscar i ens va 

facilitar les votacions. El Sr. López deia que aquesta és una proposta que difícilment 

es podria votar en contra, però vull recordar que el PSC la va votar en contra.  
 

 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
10  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER DONAR SUPORT A 

AQUELLES COMUNITATS DE PROPIETARIS ON PER 

NORMATIVA ALGÚ DEMANI LA INSTAL•LACIÓ D’ANTENES 

PARABÒLIQUES COMUNITÀRIES I AQUEST FET SUPOSI UNA 

DESPESA QUE ELS VEÏNS NO PUGUIN SUPORTAR. 
 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Atès que la normativa sobre antenes parabol·liques prohibeix la seva instal·lació com 
a elements sobresortints de les façanes dels edificis. 
 
Atès que la normativa, en concret el Reial Decret-Llei 1/1998 sobre infraestructures 
comunes en els edificis per l’accés als serveis de telecomunicació en el seu article 6, 
disposa l’obligació d’instal·lar infraestructures comunes en els edificis quan el número 
d’antenes instal·lades, supera un terç del nombre d’habitatges i locals, o bé quan ho 
ordeni l’administració competent, d’acord amb la normativa per perillositat o qüestions 
antiestètiques, establint com a excepció que l’edifici no reuneixi les condicions per 
suportar-la, segons informe de l’administració municipal. 
 
Atès que a determinats barris de la nostra ciutat s’estan donant casos d’edificis on 
algú pot demanar a la comunitat que es faci efectiva aquesta normativa per que hi ha 
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un nombre considerable d’antenes instal·lades als terrats que passaria el 1/3 que fixa 
la norma. 
 
Atès que segons ens consta algunes d’aquestes comunitats tenen problemes i 
necessitats molt més prioritaris i importants que no al qual  ens estem referint i que el 
tenir o no aquest tipus d’antenes pot ser considerar com a un luxe que queda en un 
segon terme quan no es poden fer fronts a altres tipus d’obligacions. 
 
Atès que a alguna d’aquestes comunitats s’ha plantejat el fet d’instal·lar una sola 
antena parabol·lica comunitària i que la despesa que es generaria aniria a càrrec de 
tots els propietaris de la comunitat i no només d’aquells que vulguin gaudir d’ella.  
 
Atès que aquesta despesa molt probablement no podria ser satisfeta per una part de 
les comunitats i que hi hauria propietaris que es negarien a fer front a la mateixa, 
entenem que amb tota la lògica. 
 
 
Atès que pel que sabem ja s’estan generant problemes a algunes comunitats. 
 
Presentem el següent PREC: 
 
-L’Ajuntament de Mataró adaptarà la normativa urbanística per tal de que a aquelles 
comunitats on hi ha problemes d’altres tipus, com ara impagaments de les 
obligacions dels propietaris amb la comunitat, o problemàtiques derivades del 
manteniment de les parts comunes de l’edifici, no es doni autorització per tal 
d’instal·lar antenes comunitàries sufragades per tots els veïns.” 
 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, manifesta no poder donar suport al prec en tant que la normativa 

urbanística d’una ciutat pot regular certs aspectes, però no pot ser contrària a altres 

lleis de rang superior, en aquest cas, tant la Llei de Propietat Horitzontal de l’Estat, 

com el Llibre Cinquè del Codi Civil Català, que regula el règim de la propietat 

horitzontal. En aquestes dues normes de rang estatal s’estableix que les comunitats 

de propietaris tenen potestat per prendre els acords, entre ells, l’execució de les 

obres necessàries per instal·lar infrastructures comunes, com poden ser les antenes. 

Aquests acords es poden prendre per la majoria dels propietaris i no s’hi poden 

computar els vots dels propietaris morosos. A la mateixa normativa estableix el règim 

d’impugnació d’aquests acords, poden fer-ho si són contraris als interessos de la 

comunitat o són greument perjudicials per a un propietari o propietària, havent de ser 

un jutge qui finalment determini si és procedent o no executar l’acord al que han 

arribat els propietaris. Com a administració municipal, podem regular la forma en què 
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s’han d’instal·lar les antenes perquè no afectin l’espai públic, el paisatge, les façanes, 

però no podem entrar dins l’esfera privada.  

Malgrat no poder atendre el seu prec, sí que podem compartir la preocupació que hi 

ha darrere del prec i que potser seria aplicable, no només a les comunitats, sinó 

també a les famílies. És per aquest motiu que, malgrat donar suport a les comunitats, 

amb assessorament o acompanyament davant de problemes que puguin afectar la 

bona convivència, com ja estem fent amb la Comissió de Suport a les Comunitats 

que tenim en funcionament, especialment als barris de Rocafonda i Palau, no podem 

acceptar aquest prec perquè no tenim aquesta capacitat legislativa.  
 
 

 

El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, demana a la Sra. Calpe que li passi per escrit tot el que ha dit.  
 

 

 

11  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA. SOBRE LA REALITZACIÓ 

D’UN MÀSTER D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ A L’ESCOLA 

UNIVERSITÀRIA DEL TECNOCAMPUS. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Aquest Grup Municipal ha estat coneixedor de la realització d’un Màster sobre 
Emprenedoria i Innovació a l’Escola Universitària del Tecnocampus. El Màster que 
s’havia de desenvolupar entre els mesos d’octubre de 2011 i desembre de 2012, 
comptava com a professors amb els Srs. Diego Torres de Strategy Innovation Lab i 
ligat a l’Institut Noos i Josep Ibern, ex-director general de Caixa Laietana. 
 
Ambdós Srs. tenen una trajectòria com a mínim polèmica que ha estat reprovada per 
diferents motius pel conjunt de la societat mataronina i també en alguna ocasió pels 
representants polítics d’aquest Consistori fins i tot a iniciatives a Ple. 
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Resulta una paradoxa que en moments en els quals s’ha posat en qüestió el 
comportament ètic i l’honorabilitat d’aquests Srs., estiguessin contractats per un 
organisme que depèn d’aquest Ajuntament. 
 
Per aquests motius creiem que es necessari aclarir diferents aspectes lligats a les 
contractacions d’aquests dos Srs. per impartir aquests estudis. 
 
És per això que presentem les següents preguntes: 
 
1.-Els Srs. Diego Torres i Josep Ibern varen impartir aquest curs que havia de 
finalitzar al desembre de 2012? 
 
2.-Qui va ser el responsable d’escollir aquests dos Srs. Com a professors del Màster 
d’Emprenedoria i Innovació de l’Escola Universitària del Tecnocampus. I en quina 
data? 
 
3.-En cas de que finalment els Srs. Torres i Ibern haguessin impartit aquest Màster 
com a professors quins van ser els seus emoluments?” 
 
 

 

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

haver tingut aquest intercanvi d’opinions abans per la premsa. Si haguessin arribat a 

fer la classe, aquestes persones haguessin cobrat entre 80 i 100 euros l’hora, que és 

el que es paga habitualment ara. En aquell moment potser es pagava una mica més. 

Respecte a qui va establir el contacte, aquest Màster es va començar a definir a 

finals del 2009 i el fulletó es va editar als mesos de febrer i març del 2010. Per tant, el 

primer Màster es va dur a terme el curs 2010-2011, moment en que ningú d’aquest 

govern hi era; per tant, caldria preguntar a qui era la presidenta del Tecnocampus en 

aquell moment, la Sra. Alicia Romero, o al Sr. Joan Antoni Baron, llavors alcalde.  
 

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

Catalunya, li sobta escoltar que la responsabilitat de contractar un professor al 

Tecnocampus fos d’un regidor de govern. No se si és el procediment habitual. En tot 

cas, si fos així, el que li requeriríem és que enviés una carta a les persones que vostè 

pensa que són les que van prendre la decisió d’aquesta possible contractació, 

perquè ens aclarissin en quins termes es van fer o sota quins criteris.  
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12  -  PREC QUE PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  

SOCIALISTA DEMANANT  QUE  TORNI A  HAVER  OPINIÓ    A 

LA PÀGINA WEB  www.mataronoticies.cat, DES DE FA UNS 

MESOS http://www.mataroradio.cat/mataronoticies  
 
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 

 
“L’emissora municipal Mataró Ràdio, des dels seus inicis, ha volgut ser un espai 
articipatiu i participat. Un espai a on es reflectís el conjunt de la diversitat de la nostra 
ciutat.  
 
Per això, des del primer moment, es va decidir que una bona part de la programació 
es faria a iniciativa de la ciutadania. Ja fos a nivell de ciutadania organitzada, a partir 
de les entitats i col·lectius, o a nivell particular de grups de persones expertes en un 
tema que fan el seu propi programa. 
 
A més, ja sigui en el magazine com en el conjunt dels informatius de la cadena, 
sempre hi ha hagut una àmplia participació del conjunt de sectors que conformen la 
realitat de la nostra ciutat. 
 
Per això, des de la creació del nou web exclusiu dels informatius de Mataró Ràdio, es 
va creure convenient que hi hagués un espai d’opinió en llibertat a on hi hagués 
elements de reflexió d’allò que podia afectar, directa o indirectament, al conjunt de la 
ciutadania. 
 
Aquest espai estava coordinat amb total llibertat pels professionals de l’empresa 
concessionària dels informatius, que eren qui decidia qui hi participava i amb quina 
periodicitat. 
 
Malauradament, amb l’arribada de CiU al Govern de Mataró, i d’un nou President, 
s’ha perdut aquest espai d’opinió i aquesta llibertat per sumar elements de reflexió a 
les notícies de la nostra ciutat. Entenem que a aquest Grup, a aquest Alcalde i a 
aquest President no els agrada la opinió lliurement expressada de diverses persones 
com així havia estat fins llavors. 
 

Els representants del Grup Municipal Socialista al Consell d’Administració de Mataró 
Audiovisual, l’empresa que gestiona Mataró Ràdio hem demanat en diverses 
ocasions a les darreres sessions del mateix que es tornés a obrir aquest espai 
participatiu i d’opinió, mentre es treballava al sí del Consell una nova proposta de com 
havia de ser aquest espai. 
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Hores d’ara, gairebé dos anys després de demanar-ho per primera vegada, i any i  
mig després de fer la demanda en el Ple, i demanat repetidament per aquest Grup 
Municipal i per altres membres del Consell d’Administració en successives sessions, 
encara no tenim resposta per part del President del Consell que així es va 
comprometre, ni s’ha acceptat la nostra proposta d’obrir temporalment aquest espai 
d’opinió. És un compromís incomplert per part del President del Consell 
d’Administració. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta els següents precs: 
 
1. A partir d’una primera proposta del President, es debatrà un nou model d’opinió 
participatiu al web http://www.mataroradio.cat/mataronoticies al sí del Consell 
d’Administració de Mataró Audiovisual a on es convidarà també al Consell Assessor a 
participar-hi. 
 
2. Es comunicarà el resultat a totes les persones, entitats i col·lectius que participen 
amb els seus programes o en seccions d’aquests de la programació habitual de 
Mataró Ràdio.” 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, li recorda al Sr. 

Carlos Fernández que el 7 de juliol, quan va formular el mateix prec, no va ser 

acceptat. Ho dic per això que diu de l’incompliment d’aquest govern. Suposo que 

només s’han de complir aquells precs que s’accepten o aquelles propostes que 

s’aproven. A la part expositiva vostè parla d’opinar en llibertat, però aquest govern, 

l’Alcalde, la Federació que li dóna suport, etc., ve d’una tradició política on mai s’ha 

coartat aquesta llibertat d’expressió.  

Creiem que el model de Mataró Ràdio ha de ser, sense deixar l’esperit inicial de 

participació ciutadana, un model professional del segle XXI i farem tot el que estigui a 

les nostres mans per mantenir aquest model. El que vostè proposa no forma part 

d’aquesta línia que segueixen els mitjans de comunicació públics d’aquest segle. 

Catalunya Ràdio no té opinió, el canal d’Internet del 324 no té opinió, Ràdio Badalona 

tampoc, ni Ràdio Terrassa, ni Ràdio Granollers, ni Ràdio Premià de Mar, ni Ràdio 

Nacional d’Espanya, fins i tot, ni la BBC té opinió.  

Sí que tenen blogs dels seus conductors de programes la Cope, la Cadena Ser o 

Ràdio Estel, que són emissores privades.  

Nosaltres volem per a la nostra emissora pública una homologació amb el que estan 

fent les ràdios públiques del segle XXI. No volem una ràdio antiga ni amb quotes. És 

per això que, com li vaig dir al juliol del 2012, no li acceptaré aquest prec.  
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El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, aclareix que ell es 

refereix a la proposta que el propi Joaquim Fernàndez va fer arran d’aquella del grup 

municipal socialista. Vostè va dir: “treballarem en els propers mesos i els portaré al 

proper consell d’administració una proposta per fer-ho”, i no n’hem sabut res més. Li 

hem tornat a demanar en diverses ocasions el meu company i jo i des de llavors han 

passat 6, 7 o  8 consells d’administració i no se n’ha tornat a parlar. Em sembla molt 

bé que hi hagi moltes webs que no en tenen, però és que nosaltres ja en teníem i ens 

avançàvem. I no li dic amb unes quotes ni res, si no hi havia cap mena de quota. Per 

què ho treuen? A qui li tenen por? Vostès han decidit no tenir opinió. 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, li recorda que si 

es va treure és perquè no hi havia pluralitat. En aquell moment recordo que al consell 

d’administració vam mirar quines eren les persones que hi posaven la seva opinió i 

en els darrers articles es repetien dues persones i ningú més. Llavors, el que jo li vaig 

dir és que miraríem si era possible, a través dels col·laboradors dels programes, amb 

aquesta línia dels blogs, garantir que hi hagués continuïtat i que hi hagués presència. 

Mentre això no sigui possible, no ho podem tirar endavant.  

 

 

 

13 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA PER TAL QUE ELS TREBALLADORS PÚBLICS 

COBRIN LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 

EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE CORRESPONENT AL 

PERÍODE ENTRE ELS DIES 1 DE JUNY I 14 DE JULIOL DE 

2012. 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 

 
“El Ple d’aquest Ajuntament del mes de novembre de 2012 va aprovar una proposta 
de resolució, presentada pel grup municipal que represento, on s’establia que 
l’Ajuntament de Mataró pagaria als seus treballadors municipals la part proporcional 
de la paga extraordinària de desembre, així com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents, meritada entre els dies 1 de 
juny i 14 de juliol de 2012, o el període que correspongui en funció del grup de 
treballadors públics que correspongui. En aquell mateix Ple, l’Alcalde va anunciar que 
no podia complir aquest acord. 
 
Com recordàvem a aquella proposta de resolució del novembre de 2012, a l’article 2 
del Reial Decret-Llei 20/2012, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, de 13 de juliol (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el 14 de 
juliol de 2012, en vigor des del dia 15 de juny de 2012), es recollia una reducció de 
les retribucions del personal del sector públic, i es procedia a l’eliminació de la paga 
extraordinària del mes de desembre d’enguany. Textualment, aquest article deia: 
“Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector 
públic. 1. En l’any 2012 el personal del sector públic definit a l’article 22. U de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduïda les seves 
retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre, com 
a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del citat mes”. 
 
El dret al cobrament de la paga extraordinària de desembre del personal del sector 
públic es genera entre el dia 1 de juny de l'exercici en curs fins al dia 30 de 
novembre. Amb l’entrada en vigor del citat Reial Decret-Llei 20/2012 (el dia 15 de 
juliol) es suprimeix, com ja s’ha dit, el dret a cobrar la paga extraordinària de 
desembre. D'acord amb l'article 9.3 de la Constitució, no procedeix la retroactivitat 
d'una disposició sancionadora no favorable o restrictiva de drets. Per tant, els drets a 
la percepció de la paga extraordinària de desembre generats entre els dies 1 de juny 
de 2012 i 14 de juliol de 2012 són d'obligat compliment per part de l'Administració, 
havent de ser aquests abonats al personal del sector públic. En conseqüència, la 
suspensió de la paga extraordinària del mes de desembre ha de practicar-se entre els 
dies 15 de juliol i 1 de desembre, i per tant el personal del sector públic té dret a 
cobrar la part ja meritada entre els dies 1 de juny i 14 de juliol. 
 
El Defensor del Poble, en un informe dirigit al Secretari d’Estat d’Administracions 
Públiques (número d’expedient 12086851, amb data 15 d’octubre de 2012), afirma, 
textualment, que “al llarg dels darrers mesos s’han vingut rebent a aquesta Institució 
nombrosos escrits sol·licitant al Defensor del Poble l’exercici de la seva legitimació 
per la interposició de recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret-Llei 20/2012 
(...). La pràctica totalitat dels escrits mencionats, que són vàries desenes de milers, 
mostren el seu desacord amb la supressió de la paga extraordinària (...) del proper 
mes de desembre d’aquest any”. El Defensor del Poble recorda, a l’informe, la 
doctrina recent del Tribunal Constitucional en relació a anteriors retallades retributives 
al personal del sector públic. Tanmateix, planteja dubtes “respecte de si en data 14 
de juliol algun dels drets econòmics afectats eren tals per haver-se ja consolidat o si 
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eren meres expectatives no susceptibles de ser preses en consideració. Les pagues 
extraordinàries, com afirma una reiterada doctrina jurisprudencial (per totes, 
Sentència 21 d’abril de 2010 de la Sala del Social, Secció Primera, del Tribunal 
Suprem) “constitueixen una manifestació de l’anomenat salari diferit, es meriten dia a 
dia, tot i que el seu venciment té lloc en determinats mesos de l’any, i el seu import ha 
d’equiparar-se al salari regularment percebut pel treballador, excepte que per norma 
convencional de caràcter prioritari s’estableixin exclusions, o bé, imports específics””. 
Al final de l’informe, el Defensor del Poble fa una sèrie de recomanacions al Secretari 
d’Estat, entre elles “que s’interpretin les previsions del Reial Decret-Llei en allò referit 
a la supressió de la paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012”. 
També suggereix la possibilitat d’introduir modificacions al Reial Decret-Llei. 
 
A la reunió de la Comissió de Coordinació de l’Ocupació Pública, celebrada el 31 de 
juliol de 2012 i convocada per la Directora General de la Funció Pública del Ministeri 
d’Hisenda i Administració Pública, i amb l’assistència del Director General de Costos 
de Personal d’aquest departament, dels Directors de Funció Pública de les 
Comunitats Autònomes i d’una representació de la Comissió de Funció Pública i de 
Recursos Humans de la FEMP, es va tractar sobre l’aplicació del Reial Decret-Llei 
20/2012. A la nota-resum d’aquesta reunió es reconeix el següent: “Meritació: 
l’entrada en vigor del Decret deroga la regulació de la meritació de la paga del mes 
de desembre. Es produeixen així dues situacions: 1. Després del 15 de juliol les 
pagues extres no es liquiden. 2. El Reial Decret-Llei no afecta al període entre l’1 de 
juny de 2012 i el 14 de juliol de 2012”. Queda clar, doncs, que els treballadors del 
sector públic tenen dret a cobrar la part proporcional de la paga extraordinària de 
desembre meritada entre els dies 1 de juny i 14 de juliol. 
 
El passat mes de juliol, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona va 
resoldre estimar parcialment la demanda individual que va presentar una treballadora 
de l’Ajuntament de Mataró, formulada sobre la paga extra dels treballadors i 
treballadores públics corresponent a Nadal de l’any 2012. 
 
A la part dispositiva de la citada sentència es recull el que segueix: 
 
En atención a lo expuesto, he decidido: ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por Doña TERESA FITÉ GIRVÉS contra la 
resolución del Alcalde de Mataró, implícita la nómina del mes de diciembre del 2012, 
en virtud de la cual no se hace efectiva la retribución en concepto de paga 
extraordinaria y paga adicional de complemento específico y de los complementos 
específicos que forman parte de la paga extraordinaria y que no son competencia del 
Estado. DEBO REVOCAR PARCIALMENTE la resolución objeto del presente 
procedimiento en el siguiente sentido: "procede abonar a la recurrente los 
emolumentos ya devengados entre el 1 de junio de 2012 y hasta el 14 de julio de 
2012". No se hace expresa condena en costas. Notificada y ejecutoriada que sea la 
resolución, comuníquese a la Administración demandada para su cumplimiento, con 
devolución del expediente administrativo. La presente resolución es firme y contra la 
misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta el següent PREC: 
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Que l’Ajuntament de Mataró pagui als seus treballadors municipals la part 
proporcional de la paga extraordinària de desembre, així com de la paga addicional 
de complement específic o pagues addicionals equivalents, meritada entre els dies 1 
de juny i 14 de juliol de 2012, o el període que correspongui en funció del grup de 
treballadors públics que correspongui.” 
 
 
 
 

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

acceptarà el prec amb la condició de tenir la seguretat jurídica de no incórrer en cap 

il·legalitat si fan front a aquest pagament d’aquesta part meritada i no cobrada. 

En el seu moment es va dir que no, perquè, a l’empara d’aquest Decret Legislatiu, 

podíem incórrer en responsabilitat comptable. A dia d’avui existeix una certa 

jurisprudència, sobretot d’una sentència a Palència. Els Serveis Jurídics de la casa i 

la direcció de Recursos Humans estan estudiant quins fonaments de dret estan 

utilitzant en aquesta sentència que reconeix la validesa de pagar, per part de la 

Diputació de Palència, aquesta part meritada i no cobrada. S’ha informat en tot 

moment a la Junta de Personal de quins passos a seguir i que Secretaria i Direcció 

de Recursos Humans també han treballat i s’han posat en contacte amb diferents 

instàncies per saber quina seria la millor manera de poder-ho fer, ja que la via judicial 

és més complicada del que en un primer moment semblava.  

Aquesta part meritada i no cobrada pot oscil·lar al voltant d’uns 850.000 euros, per 

tant, és un cop important per a les arques municipals. Seria important tenir uns 

pressupostos aprovats per a l’any 2014 per poder facilitar aquest pagament. 
 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, agraeix que acceptin el prec. Només demanar-li 

que quan tinguin aquesta informació ens la facin arribar. 
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14  - PREGUNTA QUE PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  

SOCIALISTA SOBRE CAN CIVIT. 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“A la Rda. O´Donnell en els habitatges situats entre la Ronda i l’Avinguda Puig i 
Cadafalch en el moment de la seva construcció cap als anys 70 la promotora va 
situar un edicle just davant de l’edifici a la Rda. O’Donnell, tocant al carrer Pompeu 
Fabra i que des de la seva inauguració va ser ocupat per una botiga de pintures. 
 
Al mandat passat, es va produir l’adquisició del referit edicle cessant l’activitat que es 
desenvolupava. Des de llavors els veïns es van posar en contacte amb l’Ajuntament 
per enderrocar l’edicle i arranjar l’espai resultant integrant-lo amb la resta de zona 
enjardina. En aquells moments des del Servei d’Obres es van presentar dues 
propostes als veïns de les comunitats directament afectades que no van continuar en 
acabar-se el mandat. 
 
En aquests moments ens arriben al Grup municipal socialista queixes de veïns per la 
insalubritat que es deriva d’aquesta construcció tancada a més dels riscos d’ocupació 
i brutícia que acumula al seu voltant. 
 
És per aquest motiu que aquest Grup municipal fa les següents preguntes: 
 
1. És conscient el Govern de la degradació d’aquest edifici els darrers anys? 
 
2. Què pensa fer el Govern amb aquest edifici, que ja és de la seva propietat? 
 
3. S’enderrocarà l’edifici conegut com Can Civit de la Rda. O’Donnell i s’arranjarà 
la zona per recuperar-la com espai públic pels veïns i veïnes?” 

 

 
 

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

Manteniment, agraeix la pregunta del Sr. Fernández perquè la història de Can Civit 

és precisament un d’aquells exemples d’actuació municipal que es va portar a terme 

quan es pensaven que eren rics i que poden explicar una mica la situació econòmica 

actual de l’Ajuntament. Al febrer de 2006 es va iniciar un expedient expropiador que 

segurament van instar els mateixos propietaris. Com que la normativa urbanística els 

ho permetia, van poder instar l’expropiació presentant un full d’apreuament de 

2.389.000 euros. Després de tots els tràmits i informes, a l’any 2008 l’Ajuntament va 
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acordar que l’apreuament que ells acceptaven era de 570.000 euros, dels quals 

415.000 euros eren pel sòl i l’edificació i 154.000 euros pel cost del trasllat de 

l’activitat. Al novembre del 2008, el Jurat d’Expropiació va modificar a l’alça aquesta 

valoració deixant-la en 663.629 euros. Tant els propietaris, com l’Ajuntament van 

presentar recursos contra aquesta resolució. No obstant això, l’Ajuntament, a l’agost 

del 2009, va donar compliment al preu que ell acceptava, pagant als propietaris els 

570.000 euros. A partir d’aquest moment, l’Ajuntament va ser propietari d’aquest 

edifici i solar. La qüestió que encara quedava en litigi era una qüestió purament 

econòmica que no afectava la titularitat dels terrenys. L’Acta d’Ocupació es fa a 

principis del 2010 i es comença a treballar en un projecte amb els veïns per poder 

enderrocar l’edifici existent i construir-hi una plaça. Aquests projecte, del qual tinc els 

plànols amb data de maig del 2010, estava acabat i, malgrat tot, no es fa res.  

Al juny del 2011, quan aquesta regidora va començar a exercir el seu càrrec, em vaig 

reunir amb els veïns de la Ronda O’Donnell i els vaig explicar que el projecte que em 

presentava el Servei d’Obres de l’Ajuntament de Mataró implicava un cost de 30.000 

euros en enderrocar l’edificació i sanejar-la i un altre cost de 150.000 euros de la 

urbanització i enjardinament d’aquella zona. Si a tot això hi sumem que a l’any 2011 

es van resoldre aquests recursos que es van interposar estimant parcialment a favor 

dels propietaris entenent que l’Ajuntament havia de pagar 400.000 euros més pel 

cost de l’expropiació, ens trobem amb un projecte d’1.133.000 euros, sumant-ho tot. 

Aquest cost dividit pels 700 metres quadrats de la plaça ens surt un cost de 1.620 

euros el metre quadrat de plaça. Aquest cost avui en dia és molt difícil de suportar. 

Som conscients de la situació en que està l’edifici, que aquest no es pot rehabilitar i 

que els veïns no és el que volen. El que pensem fer és enderrocar-lo i fer l’espai que 

els veïns esperen de fa tants anys, però quan es disposi dels recursos econòmics 

necessaris per portar-ho endavant. 

 

 

 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, es pregunta si això 

la Sra. Calpe ho sabia o li han dit. Vostè sabrà millor que jo què és una expropiació 

forçosa, perquè, a partir d’aquí, la resta que m’ha dit em sembla molta demagògia.  
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15  - PREC QUE PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  

SOCIALISTA SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE 

L’ESCOLA ANGELETA FERRER. 

 
La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 

 
El proper mes de novembre farà un any que la comunitat educativa de l’Escola 
Angeleta Ferrer va haver de traslladar-se a un nou equipament per problemes 
estructurals de l’edifici on desenvolupava la seva activitat educativa. 
 
Davant aquesta situació es va prendre el compromís per part del Govern Municipal 
d’agilitzar la construcció del nou edifici, tal i com estava previst als terrenys de l’antiga 
fàbrica de paper de Can Fàgregas. 
 
En diferents ocasions aquest Grup Municipal ha preguntat i insistit sobre les gestions 
realitzades pel Govern amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per tal 
de resoldre aquesta situació. 
 
La comunitat educativa de l’escola necessita les garanties de poder realitzar la seva 
tasca en òptimes condicions, i per altra banda, considerem que cal continuar 
treballant per resoldre la demanda i necessitat d’escola pública al centre de la ciutat i 
amb projectes de qualitat com és el cas de l’escola Angeleta Ferrer. 
 
Segons ens ha informat el Govern, encara no està clar si les obres les liderarà 
l’Ajuntament o es farà càrrec la Generalitat de Catalunya, qüestió que també afecta a 
la tramitació dels terrenys on està prevista la nova escola. 
 
Farà un any del trasllat a l’escola Torrer Llauder i comencem un nou curs amb la 
incertesa del futur equipament, quan sempre s’ha manifestat que és un trasllat 
provisional, donat que encara no hi ha calendari de la construcció del nou edifici de 
l’escola Angeleta Ferrrer. 
 

És per això que el Grup Municipal Socialista presenta els següents precs: 

 
1. El Govern Municipal i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat resoldran 
qui porta el lideratge de les obres del nou equipament escolar amb data màxima del 
30 d’octubre per tal de realitzar i de forma immediata, les gestions oportunes sobre 
els terrenys de l’antiga fàbrica de paper de Can Fàbregas. 
 
2. El Govern Municipal presentarà dins el termini màxim de l’actual trimestre el 
calendari de construcció del nou edifici de l’escola Angeleta Ferrer. 
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3. El Govern Municipal garantirà la partida pressupostària corresponent a les obres 
de construcció, bé sigui per part de l’Ajuntament o dins el programa de construccions 
d’equipaments escolars de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. El Govern Municipal informarà de forma constant i des de la màxima transparència 
a la comunitat educativa de l’escola Angeleta Ferrer així com als Grups Municipals” 
 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, accepta el prec de 

manera parcial. 

Pel que fa al primer prec, els hem respost per escrit. Ho hem anat informant a juntes 

de portaveus, a comissions informatives i en contactes bilaterals que hem mantingut. 

El govern municipal està en contacte permanent amb el Departament d’Ensenyament 

per tirar endavant, al més aviat possible, la construcció de la nova Escola Angeleta 

Ferrer. Com ja saben, hem anat fent feina. Tenim la recepció dels terrenys on anirà la 

nova escola i la inscripció en el Registre, tenim l’estudi geotècnic i de contaminació 

del subsòl amb resultat satisfactori, tenim també l’estudi d’implantació dels serveis de 

la nova escola segons les característiques que ens demana el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat amb resultat satisfactori. Per tant, estem treballant 

moltíssim des del primer dia. Perseguim que el nou Angeleta Ferrer es construeixi al 

més aviat possible. Sembla que la forma més ràpida seria que l’Ajuntament fes un 

conveni plurianual amb la Generalitat per encapçalar aquesta construcció. Si no 

aconseguíssim aquest plurianual, ens veuríem en la necessitat de cedir a la 

Generalitat perquè entri en la seva programació del Departament. 

Per tant, acceptem aquest prec. Ens comprometem de cara a final de mes a saber 

qui portarà exactament aquesta obra, si la Generalitat o l’Ajuntament. 

Quant al calendari de construcció, si depengués d’aquest regidor, del govern o de 

tots vostès, aquesta escola ja estaria feta. Ara bé, no depèn de l’Ajuntament. Primer 

hem de resoldre el primer punt que hem comentat.  

En referència al tercer prec, és el mateix que en el punt anterior. Tots voldríem tenir 

la disponibilitat pressupostària. 

Pel que fa al quart prec, li accepto completament. Hem estat en contacte permanent 

amb l’AMPA, amb l’equip docent, amb els membres del Consell Escolar Municipal i 

amb vostès i la resta de grups municipals.  
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La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, considera que el 

regidor l’acaba d’informar del mateix que li va contestar a una pregunta per escrit: 

que estan treballant, que s’estan reunint, etc. La intenció d’aquest prec era concretar 

i posar dates, perquè portem un any amb aquesta situació. No és tan difícil prendre 

una decisió de si entra en aquest conveni plurianual i si se’n fa càrrec l’Ajuntament o, 

pel contrari, se’n fa càrrec la Generalitat. S’ha de garantir quina decisió és la que es 

pren i quin és el calendari d’execució de les obres. Part del deute que vam concertar i 

que aquests dies està sent tan motiu de debat i discussió, fins i tot de difamacions, 

part del deute aquell també era per pagar escoles. Sort també d’un planejament que 

va preveure solars, com és aquest de Can Fàbregues del Paper on ha d’anar l’Escola 

Angeleta Ferrer, que també forma part de l’herència, suposo.  

Ens accepta aquest prec de forma parcial i no ens conformem. Crec que no és una 

resposta, especialment per a tota la comunitat educativa de la mateixa escola. 

Nosaltres volem concreció i ens fem ressò d’aquesta incertesa que està vivint 

l’escola en aquests moments. Sr. Regidor, crec que no pot eludir la seva 

responsabilitat, no pot delegar la seva competència en la Generalitat. Ha de prendre 

una decisió i ha de prendre-la ja. 

 
 

 

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

aquest govern ja li va dir que de cara a finals d’octubre, si no se’n sortien en 

aconseguir el plurianual, no hi hauria més remei que cedir aquest solar perquè entri a 

la programació de l’Ajuntament. Vostè m’està demanant el que el govern ja li va dir 

que faria. Això és el que estem fent i això és del que tenim al corrent a tota la 

comunitat educativa de la ciutat i, per descomptat, a l’Angeleta Ferrer i a la seva 

AMPA. El termini que ens havíem fixat és el que és i durant aquests dies esperem 

acabar-ho de resoldre. Li agraeixo la seva preocupació que, per descomptat, 

compartim tots, però recordi que si estem aquí és perquè algú, quan tocava, no va 

estar diligent prenent les mesures que calguessin perquè aquesta escola respongués 

amb el màxim de seguretat als alumnes. Recordo que el nostre grup municipal ho va 

demanar diverses vegades i repetidament. 
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La Sra. Calvo demana intervenir per al·lusions respecte a les últimes afirmacions del 

Sr. Galbany. El Sr. Alcalde demana al Secretari que aclareixi l’abast del terme 

“al·lusió” en la normativa local i en el Reglament Orgànic Municipal. 

 

 

El Sr. Manuel Monfort, Secretari de la Corporació, explica que el concepte d’al·lusió 

en dret local és una referència personal dirigida a una persona. Llavors aquesta 

persona té dret a defensar-se quan s’ha parlat d’ella en algun sentit. Ho aclareixo 

perquè en el Ple anterior es prenien com a al·lusions manifestacions que no es 

referien a una persona sinó a un partit.  

 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, no entén la part final de la intervenció del Sr. 

Galbany. Vostè planteja la sospita que algú va tenir una falta de diligència amb 

l’edifici de l’Angeleta Ferrer. Justament durant els quatre anys anteriors jo havia estat 

gestionant aquesta part de l’activitat municipal, si vostè en algun moment té sospites 

d’alguna cosa, ho ha d’explicar allà on toqui i en parlarem. En cap moment això ha 

estat mai damunt la taula. Una altra cosa és que vostès no se’n surtin amb el tema de 

l’Angeleta Ferrer, com no se’n van sortir amb altres temes amb el Departament 

d’Educació. Aquest és un tema difícil per als Ajuntaments, ho sabem, però no 

barregem les coses. En tot cas, jo voldria saber si ens en sortirem o no. Un any és 

molt de temps per estar pendents de veure com es resol la plurianual. 

 

 

 

16  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA MILLORA DE LA 

NETEJA DELS CARRERS I LA BROSSA, DEIXALLES, RUNA I 

VOLUMINOSOS QUE S’ACUMULA AL COSTAT D’ALGUNS 

CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES DE LA NOSTRA CIUTAT. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Atès que el servei de neteja i recollida de la brossa domèstica ha patit vàries 
retallades que han tingut com a conseqüència un empitjorament de la qualitat del 
mateix i de l’estat de neteja dels carrers de Mataró. 
 
Atès que hem rebut innumerables queixes de veïns sobre aquesta problemàtica. 
 
Atès que s’ha parlat i debatut ja vàries vegades en aquest Ple sobre el tema. 
 
Atès que la situació lluny de MILLORAR empitjora dia a dia amb la degradació de 
l’espai públic que això suposa. 
 
Atès, també, el grau d’incivisme que es dona a determinades zones concretes de les 
quals nosaltres n’hem pogut fer un seguiment. 
 
Atès que, segons se’ns ha explicat per veïns de diferents Barris de la ciutat, la 
situació ha arribat a tal extrem que determinats dies és impossible transitar per 
algunes voreres i el poder llençar la brossa dins el contenidor és pràcticament una 
“Gimkhana”. 
 
Atès que a més a més algunes queixes s’han produït com a conseqüència de 
caigudes de persones quan anaven a llençar la brossa al contenidor. 
 
 
Presentem el següent Prec, 
 
El Govern Municipal s’adreçarà a la concessionària de la recollida de brossa 
domèstica per tal de que en aquells punts de la ciutat on es dóna amb més 
freqüència la circumstància esmentada, s’augmenti la neteja; de la mateixa manera, 
augmentarà la vigilància per tal que aquells ciutadans que es comportin d’una 
manera incívica acabin sent sancionats.” 
 
 
 
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, manifesta estar totalment d’acord amb el Sr. López.  

Per descomptat que li accepto aquest prec perquè, de fet, ja ho intentem fer. Quan 

rebem queixes de llocs de Mataró on hi ha contenidors sobreeixits o que hi ha 

deixada de voluminosos fora de la seva ubicació de forma habitual, ja li demanem a 

l’empresa que reforcin el pas per allà perquè això no es produeixi. Malgrat tot, 

l’incivisme de la gent de vegades no el podem controlar. 
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És cert que els voluminosos no es poden deixar al carrer. El sistema que 

l’Ajuntament et vingui a recollir els voluminosos que ja no has de fer servir segueix 

existint, és el mateix telèfon i, si hi truques, en 4 dies te’ls vénen a buscar. Abans 

trigaven 3 setmanes. Ara anem més ràpid perquè abans pujaven a casa, 

desmuntaven l’armari i el baixaven. Ara el que demanem és que tal dia a tal hora 

siguin els propietaris qui baixin els voluminosos al carrer. A mi em dóna la impressió 

que de vegades la gent no ho sap, perquè és més fàcil que t’ho vinguin a buscar al 

carrer de casa que portar-ho al contenidor.  

Hi estarem a sobre perquè també és la nostra voluntat que aquests fets no es 

produeixin. El tema de la vigilància és una mica més complicat perquè posar policies 

al costat de les àrees de contenidors és una mica difícil. Normalment, quan la gent 

deixa aquestes coses al costat del contenidor, o tira malament la brossa, o ho intenta 

fer en moments que no hi ha ningú perquè ningú li pugui recriminar aquesta acció, i 

que quan la policia o els inspectors de manteniment enganxen algú s’aixequen actes. 

No disposo ara d’aquestes dades però em comprometo a facilitar-los la propera 

setmana les de tots els expedients que hem obert aquests darrers dos anys per la 

infracció de l’ordenança de residus. És veritat que alguna vegada s’ha enxampat algú 

o s’ha trobat algun document en alguna bossa de brossa fora del contenidor que ha 

permès identificar qui era i se li ha obert un expedient, sancionant-lo. 

 

 

 

17 -  PREGUNTA QUE PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  

SOCIALISTA SOBRE EL RECENT VIATGE DE L’ALCALDE A 

CEHEGÍN. 

 
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“El passat 16 de setembre, a través de les notícies al web de l’Ajuntament de Mataró, 
i posteriorment a diversos mitjans locals i comarcals, aquest Grup Municipal va ser 
coneixedor de l’Alcalde de la ciutat, Sr. Joan Mora, a la ciutat agermanada de Mataró 
des de l’any 1993, Cehegín, a Múrcia. 
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Aquest Grup Municipal vol denunciar de nou l’opacitat i l’obscurantisme d’aquest 
Ajuntament i d’aquest Alcalde en diverses qüestions, i un cop més en temes 
institucionals i de protocol de la ciutat, com és un viatge a una de les ciutats 
agermanades, a, com diu la notícia “ratificar l’agermanament”. 
 
Ens ha sorprès molt, donat que la política d’agermanaments d’aquest Ajuntament els 
dos darrers anys ha esta completament nul·la, més enllà d’un agermanament exprés 
fet amb una ciutat de Florida, el resultat del mateix encara està per veure. De la resta 
d’agermanaments fets per aquesta ciutat, no en tenim cap coneixement els darrers 
dos anys. Molt ens temem que, el nostre desconeixement és la inanició d’aquest 
Govern. 
 
Que no hi ha hagut cap mena de treball al respecte, i s’estan perdent una sèrie de 
llaços històrics amb uns municipis que ens aportaven molt, i amb els quals hi 
treballàvem conjuntament en diferents aspectes per millorar Mataró. Com, a dia 
d’avui, aquest Grup Municipal no té cap constància de cap gestió feta amb 
l’Ajuntament de Cehegín al respecte, ni se’ns ha informat de cap detall del viatge, fem 
les següents preguntes al Sr. Alcalde: 
 
1. De que es va composar el viatge? Quina va ser la durada? Quantes persones hi 
van anar en nom de l’Ajuntament de Mataró? En qualitat de què hi van anar? Quines 
són aquestes persones? 
 

2. Quin va ser el cost del viatge? Qui l’ha pagat? Si s’ha fet amb recursos d’aquest 
Ajuntament, a càrrec de quina partida de quin departament ha anat el cost? 
 
3. Què vol dir, tal com posa a la notícia “Ratificar l’Agermanament?” Segons el 
Reglament d’Honors i Distincions d’aquest Ajuntament, aquesta figura no existeix. 
Ens ho pot explicar? 
 
4. En va resultar algun document de la “ratificació de l’agermanament”? si existeix, 
se’n donarà compte en algun òrgan d’aquest Ajuntament a on hi participi l’oposició? 
 
5. Quina és la política a dur a terme per aquest Govern en matèria 
d’Agermanaments? Quins són els seus objectius? 
 
6. Quines són les accions que aquest Ajuntament ha fet els darrers dos anys en 
matèria d’agermanaments? Quines han estat les entitats implicades en les 
mateixes?” 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, expressa que el 

viatge es va fer atenent una invitació de l’alcalde de Cehegín del dia 21 d’agost. 

La invitació deia així: 
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“Excmo. Sr. Joan Mora, Alcalde de Mataró, estimado amigo: 

Como bien sabes, del 8 al 14 de septiembre celebramos las fiestas en honor de 

nuestra patrona la Santísima Virgen de las Maravillas.  

Te invito, al igual que todos los años, a que participes de las mismas y que 

aproveches uno de estos días para visitarnos y estar con nosotros. Para mí, y estoy 

seguro que también para todos los ciudadanos de nuestra localidad, sería un 

grandísimo placer poder contar con tu presencia, más aún, siendo uno de los 

alcaldes de nuestras tres ciudades hermanas. 

No quiero ser demasiado insistente porque sé que también vosotros tenéis el día de 

La Diada en Cataluña y es difícil coordinarse, pero quiero hacerte a ti y a tus dos 

colegas de Premià de Dalt y Premià de Mar la siguiente propuesta: 

Hay un vuelo Barcelona-Alicante el día 10 de septiembre con salida a las 8:55 horas, 

llegada a Alicante a las 10:05 horas. Os recoge un taxi que os envío, llegáis al hotel y 

yo os recojo a las 12:30 horas, damos un paseo por el pueblo, ya que es el día de la 

patrona, y comemos juntos. Por la tarde vamos a los toros, corrida mixta con El Cid, 

Escribano y un novillero de Cehegín, Antonio Puerta y otro de Calasparra, Filiberto. 

Una vez finalizados los toros, acompañamos a la patrona en procesión, a la misma 

asisten todos los del pueblo y todos los que vienen de fuera, y después de la 

procesión visitamos el recinto de barracas y festeras y tomamos un pica-pica. 

A las 7:00 horas del día siguiente ya os habrá llevado el taxi al aeropuerto de 

Alicante, ya que sale el vuelo a esa hora y estaréis en Barcelona para vuestros actos 

de La Diada a las 8:05 horas. 

Esta es una propuesta del Alcalde y amigo. No os podéis imaginar lo que nos 

alegraría a todos poder contar con vuestra presencia. 

Intenta hacer el esfuerzo.  

Recibe un fuerte abrazo, 
 

Sr. José Soria García 

Alcalde de Cehegín” 
 

Aquesta és la invitació del Sr. Alcalde de Cehegín i atès que el dia 10 de setembre 

era impossible, en motiu de la celebració de La Diada Nacional de Catalunya assistir-

hi, es va acordar amb l’Ajuntament de Cehegín assistir el darrer dia de les festes, el 

dissabte 14 de setembre. L’Alcalde va arribar a Cehegín el dissabte al migdia, a 
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temps per anar a la missa solemne cantada pel Coro Clásico de Cehegín, dirigit pel 

Sr. Francisco Peñalver. En acabar, es va fer una recepció a l’ajuntament de la 

localitat i al vespre l’Alcalde va assistir al retorn de la imatge de la Virgen de las 

Maravillas des de Santa Maria Magdalena fins al convent de San Esteban, darrer 

acte de la festa major del municipi. La durada va ser d’unes 28 hores, hi va anar una 

persona en qualitat d’Alcalde i aquesta persona era el Sr. Joan Mora Bosch. 

Pel que fa a la segona pregunta, el cost del viatge va ser de 145,03 euros, que 

correspon al bitllet d’avió Barcelona-Alacant, Alacant-Barcelona. Tota la resta del 

viatge va anar a càrrec de l’Ajuntament de Cehegín, que és qui amablement va 

efectuar la invitació. Per descomptat que les despeses menors les devia pagar el Sr. 

Alcalde i no ha presentat cap factura. L’import ha estat carregat a la partida 

320.100.912.110.23.100 “Locomoció càrrec electes”, que orgànicament correspon a 

Recursos Humans i que gestiona el Servei de Gestió Econòmica. 

Quant a la tercera pregunta, el concepte Ratificar l’Agermanament el va utilitzar a la 

seva nota de premsa del dia 14 de setembre l’Ajuntament de Cehegín, el dia que 

informava de la visita de l’Alcalde de Mataró. El mateix concepte va ser utilitzat a la 

notícia elaborada pel Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Mataró en la nota 

del dia 16 de setembre. És evident que és una llicència periodística que volia 

subratllar el fet que Cehegín i Mataró reforcessin encara més els seus llaços de 

germanor. Per tant, el concepte no respon a cap figura jurídica sinó que és el que 

van creure oportú utilitzar els responsables de comunicació d’ambdós ajuntaments.  

Pel que fa a la quarta pregunta, és clar que no hi ha cap document nou al respecte. 

En referència a la cinquena pregunta, en l’actual organització municipal tot el que fa 

referència a les polítiques d’agermanament correspon a la Direcció de Promoció 

Econòmica. Si vol, li faré arribar per escrit el que falta. 

 

 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, indica que tot això 

ja els hi poden haver explicat amb la multitud d’òrgans que hi ha. En segon lloc, vull 

mostrar el meu enuig perquè es va expandint aquest model de Pere Galbany que 

comença a explicar un munt de coses, se li acaba el temps i, al final, no acaba dient 

res. Veig que vostè també ha agafat aquest sistema, ja que ha perdut el temps, en 

lloc d’explicar-nos la pregunta cinc i sis, que realment eren les més importants.  
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18  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA PER CREAR UN PUNT DE 

TROBADA A LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT PER 

FACILITAR LA TROBADA A PERSONES QUE ESTAN 

INTERESSADES EN COMPARTIR VEHICLE PER A 

DESPLAÇAMENTS HABITUALS O ESPORÀDICS. 

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

demana que aquest prec li sigui contestada per escrit. 

 

 

19  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA TAXA PER LA 

TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS. 
 

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

presenta el prec següent: 

 
“Amb la intenció de fer-nos ressò de les queixes dels ciutadans que ens venen, en 
aquest cas fem referència a l'augment de la taxa per la tinença d'animals domèstics a 
la ciutat de Mataró, que està fixada en la quantia de 30€, quan anys anteriors era de 
8,46€. Això suposa un increment superior al 300% respecte als anys anteriors. 
 
En el context econòmic actual, un increment del 300% de les taxes -i en aquest cas 
de la taxa- suposa un abús. I més, tenint en consideració que l'augment de la taxa és 
injustificat i desmesurat, atès que l'increment triplica l'import en anys anteriors. 
 
Per altra banda, creiem que és important dir-ho, és que a Mataró -segons ens van 
informar en una comissió informativa- hi ha 2.226 gossos censats, quan per altra 
banda hi han 2.000 que no estan censats. I amb aquests augments de taxes i sense 
contraprestacions, que no esperi l'Ajuntament que els propietaris de gossos censin a 
l'animal. 
 
Les taxes municipals han de ser resultat del cost d'un servei que l'Administració ha de 
donar, i en aquest cas el pagament d'aquesta taxa per part dels propietaris dels 
animals no repercuteix en cap contraprestació, atès que Mataró ni tan sols disposa de 
pipicans tancats, que és una reivindicació històrica de Plataforma per Catalunya 
(PxC). 
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Actualment, Mataró disposa d'alguna zona on es pot deslligar el gos però aquest pot 
fugir i per altra banda i han d’altres que tenen certes restriccions horàries o d'altres 
zones que pateixen restriccions de calendari -com les platges- en temporada d'estiu. 
 
I atès que l'article 12.3 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'Abril, de la llei de 
protecció dels animals diu que "la persona posseïdora d'animals està obligada a 
evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries". I el que està clar és 
que Mataró no disposa de cap espai tancat -conegut com a pipican- per tal de poder 
deixar deslligat els gossos i evitar-ne la seva fugida. 
 
És per això que demanem que l'Ajuntament de Mataró reinverteixi part dels diners 
recaptats en la millora o augment del nombre d'instal·lacions públiques destinades al 
us i gaudeix dels gossos i els seus propietaris. I que si l'Ajuntament no té pensat 
invertir part dels diners de la taxa amb cap tipus de contraprestació -com podrien ser 
pipicans- es reconsideri el fet de baixar l'import de la taxa pel proper exercici i els que 
venen. 
 
I per altra banda, creiem que l'Ajuntament de Mataró hauria de prendre les mesures 
oportunes per tal de poder reduir el nombre de gossos en situació il·legal a la ciutat, i 
creiem que una bona manera per tal d'eradicar quelcom, és començar a cuidar d'una 
vegada per totes els animals i els seus propietaris que conviuen en aquesta ciutat, i 
que també contribueixin mitjançant impostos, entre d'altres... pel funcionament 
d'aquesta ciutat i poder mantenir instal·lacions públiques que totes i tots podem 
gaudim. 
 
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya, fa els següents 
precs: 
 
- Que l’Ajuntament de Mataró ens faci arribar per escrit en un termini màxim d’una 
setmana, de quina forma s’utilitzen i destinen els diners recaptats per aquesta taxa. 
 
- Que l’Ajuntament de Mataró es plantegi reinvertir part dels diners recaptats en la 
millora o augment del nombre d'instal·lacions públiques destinades al us i disfrut dels 
gossos. 
 
- Que l’Ajuntament de Mataró, si no te pensat invertir els diners de la taxa amb cap 
tipus de servei pels gossos (com podrien ser pipicans) es reconsideri a baixar l’import 
de la taxa pel pròxim any 2014. 
 
- Que l’Ajuntament de Mataró prengui les mesures oportunes per tal de reduir el 
nombre de gossos en situació il·legal a la ciutat de Mataró. (Com podria ser apostar 
per més serveis per a gossos, per tal de què els propietaris vegin un benefici a l’hora 
de pagar una taxa, perquè si no, no aconseguirem eradicar això)” 
 
 
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ramon Torralba, 

en representació de l’entitat Agility Can Jané Club Esportiu, qui expressa el malestar 

per l’important increment de la taxa per la tinença d’animals domèstics i demana que 

la totalitat d’aquest import vagi destinat als gossos de la ciutat. 



 55 

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

Manteniment, agraeix al Sr. Torralba les seves explicacions i la seva predisposició a 

col·laborar en la solució del problema. 

Respecte a les preguntes de PxC, val a dir que la taxa que s’ha apujat per tinença 

d’animals domèstics, de 8 a 30 euros, no s’ha fet d’una manera aleatòria, sinó que les 

taxes han d’obeir al pagament d’un servei, mai poden sobrepassar el cost del servei i 

a això és el que ens obliga la normativa. Per tant, el fet de donar un servei a la gent 

que té animals domèstics, com ara el subministrament de les bosses o la neteja que 

requereix el fet que aquests animals de vegades deixin les seves deposicions al 

carrer o es pixin a les faroles i pilones, suposa un cost per a l’Ajuntament que 

justifica, juntament amb el manteniment d’aquest cens que la llei ens obliga a tenir 

per la gent que té gossos, que puguem cobrar aquesta taxa. Segons els estudis de 

costos que fa el Departament d’Ingressos de l’Ajuntament a l’hora de valorar quin 

import ha de posar a la taxa, hauríem de posar una taxa de 150 euros. És a dir, que 

els 30 euros, segons aquests estudis, no cobreixen ni un 20% del cost dels serveis 

que s’ofereixen.  

No obstant això, vam entendre que no podíem pujar la taxa de 8 a 150 euros i vam 

posar aquest preu. Per què 30 euros? Perquè aquests eren els costos una mica més 

directes de tot el que suposa el subministrament de bosses, la neteja, etc.  

Em comprometo a explicar-los tot això a la comissió informativa del 8 d’octubre, 

perquè a la darrera es va demanar que s’informés sobre aquest estudi de costos que 

se m’ha facilitat per contestar aquest prec. Dit això, amb aquesta taxa que es cobra 

dels animals i havent canviat el sistema de lliurament de bosses a tots els propietaris 

de gossos censats, aquests ara poden anar a buscar les bosses, a raó de tres diàries 

per a tot l’any, a totes les oficines d’atenció ciutadana, centres cívics i a l’Ajuntament, 

acreditant que tenen el gos censat. Així, cada propietari de gos censat podrà disposar 

de les seves bosses, la qual cosa ja és una millora. Possiblement això també incentivi 

el fet que la gent censi els seus gossos.  

Sra. Lora, vostè també ens pregunta si podríem reinvertir els diners de la taxa en 

instal·lacions d’aquest tipus, perquè els gossos puguin passejar i no escapar-se, fer 

les seves deposicions, etc. Ja li he contestat aquesta pregunta un parell de vegades 

en aquest ple: en els moments econòmics en què ens trobem i amb tot el respecte 

pels gossos i els seus propietaris, gairebé em semblaria una frivolitat destinar 
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recursos econòmics a aquesta finalitat. És per aquest motiu que al Sr. Torralba li hem 

demanat que presenti un projecte que sigui atractiu, que el gestionin les persones 

que tenen gossos i que l’Ajuntament hi pugui col·laborar però sense sufragar-ne el 

cost. D’aquesta manera, podríem tirar-lo endavant. És per això que li agraeixo, Sr. 

Torralba, la seva intervenció en aquest ple i la seva col·laboració amb l’Ajuntament.  

 

 

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

comenta que hi ha municipis on es paga el cens però no es paga la taxa, com ara 

Manresa. O bé, on no es paga la taxa durant dos anys. No només són els gossos els 

que embruten els carrers. 

 
 
 
 

 
Conclòs l’ordre del dia del Ple, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la 

convocatòria, el grup municipal Socialista presenta una pregunta relativa a l’anunci 

del Govern de la Generalitat de millores en els accessos a Mataró des de la C-32. Val 

a dir que, segons el ROM, no es preveuen aquestes preguntes que arriben amb 

retard, perquè les preguntes i precs han d’arribar 24 hores abans de confeccionar i 

tancar l’ordre del dia. Sí que és cert que en aquest Ajuntament existien unes 

tradicions i aquestes coses es votaven, etc. Com que no n’hem parlat en Junta de 

Portaveus i per tal de no tenir ara una discussió sobre les formes, a no ser que la 

resta de portaveus hi tingui cap inconvenient, jo com a Alcalde no en tinc cap, podem 

contestar la part que ens correspongui de la pregunta.   

En tot cas, els anticipo que aquesta no serà la norma habitual. 

 
 

 

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

no hi té inconvenient però li resulta curiós que precisament els que voten a favor de la 

modificació del ROM ara demanin no complir-lo.    
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Al senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, el que li semblaria pertinent és mantenir el bon costum de justificar la 

urgència. D’altra banda, aquest és un tema prou important perquè se’ns n’hagués 

informat a la Junta de Portaveus de dilluns, si ja se sabia.   

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

això no està al ROM que van votar ni al ROM anterior. Però no vull crear cap 

precedent i ja farem la pregunta en el proper ple, si s’escau. Ara m’ho pensaria molt si 

votar a favor d’aquest ROM, i més després del que ha passat en aquest ple. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de deu de la nit, el Sr. 

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

Certifico.  
 


