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NÚM. 05/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 4 D’ABRIL DE 2013. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

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

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

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

 

DECRET 
2117/2013 de 28 de març 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 4 d'abril 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 4 d’abril de 2013, a les 19 hores de la tarda, a la 
Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el 

següent 

 

 

                                              ORDRE DEL DIA 
 

 

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7 de febrer de 2013.  
 

 

2  DESPATX  OFICIAL 

 

 

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

a l’avantprojecte de modificació de la Llei Reguladora de les Bases de Règim 

Local (LBRL). 

 

2b  Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista per demanar 

la construcció de les infraestructures necessàries que garanteixin la circulació 

dels trens de la línia R1. 

 

2c Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la CUP contra la 

prospecció d’hidrocarburs en l’entorn de la costa catalana i el Fracking. 

 

2d Declaració Institucional que presenta el grup municipal PxC per demanar la 

continuïtat d’un registre civil de gestió totalment pública i gratuïta i per 

defensar les competències municipals en la celebració de matrimonis civils. 
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 DICTAMENS 
  

 Alcaldia 
 

3  Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 2017/2013 de 25 de març, de nomenament 

representant de l’Ajuntament de Mataró en la Fundació Iluro, Fundació Privada 

Especial.  

 

4  Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 2034/2013 de 25 de març, de nomenament patró 

en la Fundació Iluro, Fundació Privada Especial.   

 

 

 

 COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 

5  Aprovació definitiva del Reglament del Registre Ciutadà. 

 

 

 CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
  

 Àrea de Promoció Econòmica i Innovació 
 

6  Aprovació del model de negoci i els preus sobre els espais destinats a usos de 

restauració del Parc Tecnocampus Mataró.  

 

 

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

7  Desafectació dels habitatges 2n C i 3r D de l’escala B, de l’edifici situat al carrer 

Madoz, 28-30, de Mataró.  

 

8  Donar compte Decret d’alcaldia núm. 1361/2013 de 27 de març, d’aprovació de la 

liquidació Pressupostària de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, de 

l’exercici 2012. 

 

9  Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost prorrogat. 

 

10  Autoritzar a la Societat Aigües de Mataró SA per concertar dues operacions de 

crèdit a llarg termini, per un import global màxim de 1.100.000,00 €, amb destí a 

finançar les inversions previstes en el Pressupost 2013. 

 

 -Servei d’Ingressos- 
 

11  Aprovació tarifes proposades per la concessionària del Centre Esportiu El Sorrall 

per a esportistes federats i socis de clubs esportius amb conveni amb el centre. 
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  CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

  Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

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

Municipal que afecta el “sòl no urbanitzable”.   

 

13  Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOM per tal de fer compatible 

un equipament docent a la plaça Rocafonda.  

 

 

  VIA PÚBLICA  
 

  -Servei de Mobilitat- 
 

14  Aprovació inicial de l’Ordenança municipal del servei d’autotaxi de Mataró. 

 

 

  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  

  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

15  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular per la creació d’un Mapa Sanitari de la ciutat de Mataró. 

  

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

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

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

de la indústria naútica. 

 

 

  PRECS I PREGUNTES 
 

17  Prec que presenta el grup municipal Socialista demanant la elaboració i aplicació 

d’un Protocol d’actuació policial en cas de festes d’afluència massiva. 

  

18  Prec que presenta el grup municipal Socialista demanant la rebaixa de l’increment 

de preu en el servei de recollida de residus comercials per aquells usuaris que 

pateixin un increment superior al 7%. 

 

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

Unida i Alternativa per tal que els treballadors públics i els càrrecs electes de 

l’ajuntament de Mataró 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. 

 

20  Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la utilització d’un 

habitatge com a espai de “contactes”. 
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21  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el 

contracte d’arrendament per a l’explotació del servei de restauració del Parc 

Tecnocampus a Eurest Colectividades, SL. 

 

22  Pregunta/Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

referent a la segona sentència que declara nul.les les multes polítiques imposades 

per l’ajuntament de Mataró a 15 veïns per haver participat en una concentració. 

 

23  Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la destinació dels 

recursos compromesos per millorar els accessos Mataró Oest de l’autopista C-32. 

 

24  Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la inseguretat a la nostra 

ciutat. 

 

 

 

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

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

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

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

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

masclista al nostre municipi o a Catalunya. 

Malauradament aquest mes hem de lamentar dues morts violentes. La primera va ser 

el 18 de març a Reus d’una dona de 37 anys, víctima de la violència masclista. I la 

segona es va produir el dia 1 d’abril a Campillos, a Màlaga, amb la mort d’una nena 

de 6 anys, presumptament assassinada pel seu pare, que després es va suïcidar. La 

mare estava vivint entre nosaltres, perquè era mataronina des del mes de desembre, 

juntament amb la nena. La Leonor, de 6 anys —va néixer el 23 de febrer del 2007—, 

ja no estarà més ni amb la seva mare ni amb la seva família.  

Tan aviat com ho vam saber, ens vam posar en contacte amb la mare i li vaig 

expressar personalment, en nom de tot el consistori i la ciutat, el nostre suport i 

condol. Vam fer el mateix amb l’Alcalde de Campillos, el Sr. Galeote, a qui vam 

manifestar que, donada la situació anímica de la mare, li fes arribar tot el suport que 

fos necessari a nivell logístic, d’allotjament o de transport. Al final no s’ha fet servir 

cap ajut, però la mare és conscient d’aquest suport que té de part de tot el consistori.  

Avui hem contactat amb ella personalment i amb la família i li he tornat a expressar el 

mateix. Crec que val la pena que a la Pili, a la mare, també li enviem des d’aquí 

l’ànim i el nostre suport per tirar endavant davant d’una pèrdua com aquesta.  

M’agradaria que coses d’aquestes no tornessin a passar, però malauradament em 
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sembla que haurem de corregir algunes coses del funcionament, com expressava la 

pròpia família. És molt trist que un pare pugui arribar a aquests extrems i, si fóssim 

capaços de detectar-ho per poder evitar ni que fos una sola mort, seria molt 

important. Amb el record de la Leonor i de la dona de Reus i enviant aquest calorós 

suport i abraçada a la família, els demano que fem aquest minut de silenci.  

 

Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci. 

 

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

 

 

 

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

ORDINÀRIA DE 7 DE FEBRER DE 2013. 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que a l’acta del ple de febrer, a la 

pàgina 104-105, a la pregunta 37, que va formular el seu grup municipal, van quedar 

sense contestar dues preguntes al final de la intervenció de la Sra. Calpe per manca 

de temps. Si repassem l’acta,  la intervenció de la Sra. Calpe finalitza d’una manera 

abrupta i jo em preguntava si podríem buscar alguna fórmula que determinés que en 

aquell moment es queda interrompuda la contestació perquè s’ha esgotat el temps.  

En aquest sentit, m’agradaria que el Sr. Secretari em resolgués un dubte: en els 

moments en què passa això, hem d’expressar in voce que ens contestin la resta de la 

pregunta per escrit? O bé d’ofici s’ha d’entendre que si no es pot contestar en el ple 

es contestarà per escrit la pregunta a posteriori?  

 

 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon que no té cap inconvenient que ho 

contesti avui el Sr. Secretari, però es fan Juntes de Portaveu on es pot aclarir aquesta 

pregunta. Pel que fa a la revisió de l’acta, no sé si s’acaba de manera abrupta o no, 

però jo recordo que vaig dir a la Sra. Calpe que se li havia acabat el temps. En tot 

cas, es pot revisar aquest extrem i la resta la farem constar.  

 



 7 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 
2  -  DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 

A continuació, el Sr. Alcalde dóna compte de les Declaracions Institucionals 
aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 28 de març de 
2013: 

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

rebuig a l’avantprojecte de modificació de la Llei Reguladora de les Bases 
de Règim Local (LBRL). 

 
Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de CIU, PSC i 
CUP, abstenció de PxC i vot en contra del PPC. El grup municipal d’ICV-EUIA 
va excusar la seva absència a la Junta de Portaveus, i en aquesta Declaració 
Institucional va manifestar que d’haver pogut assistir votaria a favor. 
 
El regidor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, llegeix la part dispositiva dels 
acords: 

 
“Primer.- Rebutjar totalment l’avantprojecte de Llei per a la Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local presentada pel Ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques del Govern Espanyol pel que suposa de vulneració 
de l’autonomia local, de les competències que l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i d’intent de recentralització del 
model d’administració local català. 
 
Segon.- Exigir al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i 
no vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre 
organització territorial i en règim local (art. 151 i 160 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya), ja que és potestat del Govern i el Parlament de Catalunya proposar, 
deliberar i acordar models territorials i competencials que facin que 
l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar fermament les 
competències que li atorga l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en matèria de 
règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de Mataró en totes 
aquelles mesures que calgui emprendre per exercir aquesta defensa. 
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Quart.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acceleri el 
desenvolupament de la nova Llei de governs locals com el marc competencial 
sòlid i estable que ha de posar les bases d’una administració local pròpia, 
eficient, eficaç, que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i eviti la 
duplicitat i confusió de competències entre administracions, seguint els principis 
de subsidiarietat i de proximitat. 
 
Cinquè.- Instar els Governs de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya a 
l'elaboració d'un nou marc de finançament per al món local, més just, més 
eficaç i més eficient al servei de les polítiques locals. 
 
Sisè.- Reclamar al govern central que deixi d’envair i vulnerar les competències 
de la Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament 
de les aportacions econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i 
sentències que afecten el desenvolupament de les competències de la 
Generalitat i dels ens locals, especialment, en matèria social i educativa. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Diputació de Barcelona, al 
Consell Comarcal del Maresme, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).” 

 
 
2b  Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista per 

demanar la construcció de les infraestructures necessàries que 
garanteixin la circulació dels trens de la línia R1. 

 
Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de CIU, PSC, 
PPC, PxC i CUP. El grup municipal d’ICV-EUIA va excusar la seva absència a 
la Junta de Portaveus, i en aquesta Declaració Institucional va manifestar que 
d’haver pogut assistir votaria a favor. 

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

 
1. “L’Ajuntament de Mataró manifesta la urgent necessitat de construir les 

infraestructures necessàries per garantir la circulació dels trens i la seguretat 
dels usuaris de la línia R1 davant les llevantades. 

 
2. L’Alcalde de Mataró s’adreçarà a la ministra de foment del Govern de l’Estat i 

al conseller de territori i sostenibilitat  del Govern de la Generalitat per tal que,  
en el si de la comissió mixta d’infraestructures ferroviàries, es determini com a 
prioritat la construcció de l’esmentades defenses per a les vies contingudes en 
el projecte existent d’ADIF i es procedeixi a la seva execució.” 
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2c Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la CUP contra 
la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn de la costa catalana i el Fracking. 

 
Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de PSC, PxC i 
CUP, abstencions de CIU i el vot en contra del PPC. El grup municipal d’ICV-
EUIA va excusar la seva absència a la Junta de Portaveus, i en aquesta 
Declaració Institucional va manifestar que d’haver pogut assistir votaria a favor. 
 
 
El regidor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.-  Declarar Mataró com a municipi lliure de fractura hidràulica horitzontal 
coneguda com a“Fracking”. 
 
Segon.-  Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els 
permisos d’investigació d’hidrocarburs per iniciar les prospeccions per la tècnica 
del fracking a Catalunya, tant a l’empresa Montero Energy com a qualsevol altra 
que ho demani, amb les mateixes finalitats; fins que el Parlament de Catalunya 
no aprovi una llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació, per raó dels seus 
greus impactes ambientals. 
 
Tercer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Mataró a l’atorgament dels 
permisos d'investigació d'hidrocarburs en la zona de la Costa Catalana. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord  a la Direcció General de Política Energètica i 
Mines del Ministeri d’Indústria del Govern de l’Estat espanyol, al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a les entitats 
impulsores de la proposta.” 

 
 
2d Declaració Institucional que presenta el grup municipal PxC per demanar 

la continuïtat d’un registre civil de gestió totalment pública i per defensar 
les competències municipals en la celebració de matrimonis civils. 

 
Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de CIU, PSC, PxC 
i CUP, i el vot en contra del PPC. El grup municipal d’ICV-EUIA va excusar la 
seva absència a la Junta de Portaveus, i en aquesta Declaració Institucional va 
manifestar que d’haver pogut assistir s’haurien abstingut. 

 
 

   La regidora Monica Lora, portaveu del grup municipal Plataforma per 
Catalunya, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 

1. “Mostrar el rebuig a l’article primer del avantprojecte de la reforma de la Ley 
del Registro Civil. 

 
2. Mostrar el rebuig a l’article segon del avantprojecte de la modificació del 

Código Civil.  
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3. Demanar al Parlament de Catalunya la seva oposició a aquests dos articles 

esmentats. 
 

4. Notificar aquest acords al Parlament de Catalunya, a la Diputació Permanent 
del Parlament de Catalunya, al President del Govern espanyol, al ministre de 
Justícia, al Congrés dels Diputats i al Senat.” 

 
 

 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 
 

 

3  - RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2017/2013 DE 25 

DE MARÇ, DE NOMENAMENT REPRESENTANT DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN LA FUNDACIÓ ILURO, 

FUNDACIÓ PRIVADA ESPECIAL.  
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, presenta a 

ratificar el següent Decret: 

 

DECRET 
2017/2013 de 25 de març 

Assumpte: Nomenament representant Ajuntament de Mataró a la Fundació Iluro, 
Fundació Privada Especial.  
Òrgan: Secretaria General 

 
 

Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 1809/2013, de 15 de març es procedí a 
nomenar al Sr. Jordi Surinyach i Romans com a representant de l’Ajuntament 
de Mataró a la Fundació Iluro, Fundació Privada Especial. 
 
Ateses les instruccions rebudes des del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, pel que es sol•licita s’accepti 
per part de l’Ajuntament la condició de patró de la Fundació Iluro i que 
s’especifiqui la naturalesa dels patrons nomenats. 
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Atesa la urgència en l’adopció del present acord, degut a l’imminent 
nomenament dels membres del patronat de la fundació i acceptació del 
càrrec. 
 
D’acord amb el previst a la  llei 9/2012, de 25 de juliol, de modificació del text 
refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya i d’acord amb el previst a 
l’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local,  RESOLC: 
 
Primer.- Anul•lar el decret núm. 1809/2013, de 15 de març, acordat per 
l’Alcalde. 
 
Segon.- Acceptar per part de l’Ajuntament de Mataró la condició de patró de 
la Fundació Iluro, Fundació Privada Especial. 
 
Tercer.- Nomenar al Sr. Jordi Surinyach i Romans com a representant de 
l’Ajuntament de Mataró en la Fundació Iluro, Fundació Privada Especial, en 
compliment del previst a la lletra a) de l’article 18.2 dels estatuts pels que es 
regirà la fundació. 
 
Quart.- Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri 
el Ple Municipal. 

 

 

 

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

Popular, expressa la seva decepció pel procés de nomenament que avui es presenta. 

Decepció perquè el procés no ha estat transparent. Quan es parla de la Fundació 

Privada Especial, estem parlant de la fundació que ha de gestionar l’obra social de 

Caixa Laietana, una obra social de la qual en reclamem la continuïtat. Des del nostre 

grup ens vam fixar en la biblioteca, però també pensem que cal preservar aquest 

llegat que pertany a la ciutat. En el seu moment ja vam advertir que aquest havia de 

ser un procés transparent, però de la tasca d’aquests representants fins ara no se 

n’ha donat compte en Junta de Portaveus ni en cap mena de reunió institucional. 

Creiem que són uns nomenaments significatius, atès el que ha succeït amb el tema 

de l’obra social de Caixa Laietana i amb tot el tema de les preferents. Hagués estat 

de rebut i de justícia que això s’hagués comunicat com a mínim en la Junta de 

Portaveus als diferents representants dels grups municipals. Ho lamentem.  

Jo no poso en qüestió el nomenament de les persones que en aquest cas es 

presenten com a representants de l’Ajuntament i com a Patró, encara que siguin 

persones de CiU i del PSC, sinó que poso en dubte el procediment del nomenament.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que tant el seu grup com la resta de 

grups del consistori van aprovar el 13 de desembre del 2012, per unanimitat, una 

proposta de resolució a favor de la conservació de l’obra social de Caixa Laietana. 

Una preocupació que hem expressada en públic i en privat, pel que representa per a 

la ciutat poder conservar aquest patrimoni i perquè es pugui gestionar d’una manera 

viable. Tots coneixem les dificultats que tenen en aquests moments les obres socials 

per tirar endavant i més encara l’obra social de l’extinta Caixa Laietana, que no té el 

suport econòmic garantit al darrere. Aquesta nomenament fet a corre cuita, ens diuen 

que per tràmit d’urgència, no ha passat per la Junta de Portaveus ni per enlloc i ens 

sembla poc transparent. Donada aquesta preocupació, creiem que s’hauria d’haver 

debatut i haver proposat una terna o la possibilitat de més candidats o candidates en 

aquesta decisió. Per tant, malauradament no donarem suport a aquesta ratificació del 

decret. Ens hi abstenim perquè volem salvaguardar la professionalitat d’aquestes 

persones, que segurament reuneixen les condicions dels càrrecs a desenvolupar. Tot 

i així, aquest era un debat que requeria calma i transparència a fi d’escollir entre tots, 

amb un consens ampli, els nostres representants en una fundació important i vital per 

a moltes entitats a Mataró com és l’obra social de Caixa Laietana.  

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

comparteix part de les dues intervencions anteriors. També ens ha decebut el procés, 

perquè ens hem assabentat fa poques hores del nomenament. Nosaltres votarem 

contràriament al punt tercer, perquè no estem d’acord amb el nomenament d’en Jordi 

Surinyach i Romans com a representant de l’Ajuntament de Mataró en la Fundació 

Iluro. M’hagués agradat que hagués estat aquí present. Hi votarem en contra atès 

que pensem que és una persona, per tot el recorregut que li hem vist, que desprèn 

prepotència i que té una actitud antidemocràtica cap a alguns grups municipals del 

consistori amb els quals no combrega. Pel que fa al punt quart, ens hi abstindrem.   
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El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda a la Sra. Lora que no es pot 

desqualificar ningú que no es troba present al consistori i no es pot defensar.  

 
 

 

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

Catalunya, explica que aquest matí, quan ha parlat del tema amb els tres grups que 

l’han precedit en el debat, els ha estranyat molt que cap d’ells sabés què era la 

Fundació Privada Iluro. Com ha dit la Sra. Lora, ens n’hem assabentat consultant els 

expedients. Sr. Alcalde, vostè que ha parlat tantes vegades de transparència en 

aquest ple, en aquest sentit ha sigut absolutament poc transparent. Aquest matí m’he 

assabentat d’un dels nomenaments per una trucada seva, i trobo molt preocupant 

com han anat els fets. No poso en dubte ni els coneixements ni l’interès que hi posarà 

el Sr. Surinyach, ni el coneixement de la història de la ciutat ni les sensibilitats del Sr. 

Manent. És per això que no hi votarem en contra, malgrat en tenim l’impuls. 

Declaracions com les fetes pel Sr. Surinyach fa tres setmanes en mitjans públics de 

la ciutat l’invaliden per ser representant de tots els grups municipals i de tots els 

ciutadans, ja que ha insultat i titllat de feixistes i xenòfobs, i de mantenir posicions 

dures, etc., a alguns representants polítics d’aquesta ciutat. Per tant, és una decisió 

seva, Sr. Alcalde, però pensem que el posicionament polític del Sr. Surinyach, 

absolutament alineat, l’inhabilita per dur a terme aquesta tasca de representació. 

Finalment, m’ha preocupat més una conversa que he pogut tenir aquest matí amb el 

portaveu de CIU, perquè el que jo he entès és que el Sr. Surinyach havia seguit tot 

aquest procés. Un procés que desconeixíem com a mínim 4 dels grups municipals 

aquí presents. Per tant, Sr. Alcalde, aquestes no són les formes.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8).  

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

Plataforma per Catalunya.    
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Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 
 

4 -  RATIFICAR DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2034/2013 DE 25 

DE MARÇ, DE NOMENAMENT PATRÓ EN LA FUNDACIÓ 

ILURO, FUNDACIÓ PRIVADA ESPECIAL.   
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, presenta a 

ratificar el següent Decret: 

 

DECRET 
2034/2013 de 25 de març 

Assumpte: Nomenament patró en la Fundació Iluro, Fundació Privada Especial. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 1816/2013, de 15 de març es procedí a 
nomenar al Sr. Ramon Manent i Rodon com a representant de l’Ajuntament 
de Mataró a la Fundació Iluro, Fundació Privada Especial. 
 
Ateses les instruccions rebudes des del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, pel que es sol•licita s’especifiqui 
per part de l’Ajuntament la naturalesa dels patrons nomenats. 
 
Atesa la urgència en l’adopció del present acord, degut a l’imminent 
nomenament dels membres del patronat de la fundació i acceptació del 
càrrec. 
 
D’acord amb el previst a la  llei 9/2012, de 25 de juliol, de modificació del text 
refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya i d’acord amb el previst a 
l’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local,  RESOLC: 
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Primer.- Anul•lar el decret núm. 1816/2013, de 15 de març, acordat per 
l’Alcalde. 
 
Segon.- Proposar el nomenament del Sr. Ramon Manent i Rodon com a 
patró de la Fundació Iluro, Fundació Privada Especial en concepte de 
persona física de reconegut prestigi, en compliment del previst a l’article 18.3 
dels estatuts pels que es regirà la fundació. 
 
Tercer.- Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que 
celebri el Ple Municipal. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8).  

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

Plataforma per Catalunya.    

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

 

COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 

 

5  - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL REGISTRE 

CIUTADÀ. 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
En data 7 de febrer de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, reunit en sessió 
ordinària, va aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Registre ciutadà. 
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L’esmentada aprovació es va sotmetre a informació pública durant un termini de 
trenta dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments, segons 
estableix l’article 49 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Finalitzat el període d’informació pública s’han presentat unes al·legacions per part 
del senyor Javier Sánchez del Campo, en el sentit de: 
 
1. modificar l’article 1, per tal de canviar el concepte “recull” per “relació”, resultant el 

text següent: 1. “El Registre ciutadà es regula per l’article 25 del Reglament de 
Participació Ciutadana, com una relació....” 

2. modificar de l’article 1, per tal de canviar el concepte “aquest” per “l’Ajuntament o 
el govern municipal”, resultant el text següent: “..i per participar en els òrgans i 
processos que l’Ajuntament o el govern municipal portin a terme...” 

3. incloure, a l’article 1, a l’Ajuntament com a garant de la confidencialitat de dades 
tal i com regula l’article 11 del Reglament de Participació ciutadana, resultant el 
text següent: “L’Ajuntament garanteix la confidencialitat de les dades del Registre 
ciutadà, segons lo previst en l’article 11 del Reglament de Participació.” 

4. incloure a l’article 3 “als consells territorials”, resultant el text següent: “També 
podran formar part dels consells territorials i altres òrgans de participació...” 

5. incloure a l’article 3 la possibilitat de designar en els consells territorials substituts 
pels ciutadans/es a títol individual, quan hi hagi més candidats/es que llocs a 
cobrir en els consells, de manera que es garanteixi el poder cobrir les vacants que 
es produeixin durant el mandat. 

 
Un cop examinades les al·legacions presentades al Reglament de funcionament del 
Registre Ciutadà de l’Ajuntament de Mataró, i tractades en la Comissió de Seguiment 
del procés d’elaboració del Reglament, el criteri de l’Ajuntament de Mataró és el 
d’acceptar les al·legacions 2, 3, 4 i 5, amb les textos anteriorment explicitats, i 
desestimar l’al·legació 1 (referida a l’article 1) atès que fa referència al redactat del 
Reglament de Participació ciutadana que ja defineix el Registre ciutadà com un recull 
i no com una relació. 
 
Per tot el que s'ha exposat el sotasignant proposa que el Ple adopti la resolució 
següent: 
 
Primer. –  Aprovar definitivament el Reglament de funcionament del Registre Ciutadà, 
del qual consta una còpia a l’expedient, després d’incorporar les al·legacions que han 
estat acceptades i que figuren a la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- Publicar el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i inserir una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 

 
Reglament de funcionament del Registre Ciutadà 
 

Exposició de motius 
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El Reglament de Participació Ciutadana de Mataró estableix la creació i desenvolupament de 
diferents mecanismes i òrgans de participació en la definició i seguiment dels diferents 
projectes de la ciutat. En aquests espais es vol incrementar el nivell de participació dels 
ciutadans i ciutadanes a títol individual, entenent la participació ciutadana en sentit ampli, com 
aquella possibilitat d’intervenció directa de qualsevol persona en la realització de l’interès 
general, de la cosa pública. 
 
Per aquest motiu, impulsem el Registre ciutadà amb l’objectiu de fomentar la implicació d’un 
major nombre de ciutadans i ciutadanes a títol individual, de diferents edats, orígens i sectors 
professionals, en els assumptes públics del municipi. 
 
Article 1. Objecte del Registre Ciutadà 
El Registre Ciutadà es regula per l’article 25 del Reglament de Participació Ciutadana  de 
Mataró com un recull de les dades de totes aquelles persones que han manifestat 
explícitament el seu interès per estar informades de l’activitat municipal, i per participar en els 
òrgans i processos que l’Ajuntament o el govern municipal portin a terme. La inscripció en el 
Registre tindrà caràcter voluntari i gratuït 

L’Ajuntament garanteix la confidencialitat de les dades, així com el seu ús correcte per part de 
la pròpia administració municipal, segons allò previst a l’article 11 del Reglament de 
Participació ciutadana. La seva gestió ordinària correspondrà al Servei de Participació. 

 
Article 2. Requisits d’inscripció i manteniment de les dades 
Seran considerades ciutadans i ciutadanes de Mataró susceptibles d’inscriure’s en el Registre 
ciutadà totes aquelles persones empadronades a Mataró més grans de 16 anys; o que 
acreditin desenvolupar la seva activitat professional a la ciutat. 

Per a formalitzar la inscripció caldrà omplir i presentar per registre una butlleta que recollirà les 
següents dades: nom i cognoms; DNI; adreça; telèfon; correu electrònic; data de naixement; i 
els possibles temes d’interès de la persona sol·licitant. A la vegada s’assenyalarà si el/la 
sol·licitant està empadronat a Mataró o bé desenvolupa la seva activitat professional. 

En un termini no superior a un mes a la recepció de la sol·licitud d’inscripció, des del Servei de 
Participació, es notificarà a la persona sol·licitant que ha estat inscrita en el Registre ciutadà i 
a partir d’aquest moment es considerarà donada d’alta a tots els efectes. 

Per a donar-se de baixa del Registre caldrà omplir i presentar per registre una butlleta que 
reculli: nom i cognoms; DNI; adreça; telèfon; correu electrònic i sol·licitud de baixa. En un 
termini no superior a un mes de la recepció de la sol·licitud, des del Servei de Participació, es 
notificarà a la persona que ha estat donada de baixa en el Registre Ciutadà a tots els efectes. 

Cada quatre anys l’Ajuntament farà una actualització de dades per regularitzar la informació 
del Registre. Causaran baixa en el Registre, les persones que, requerides per l’Ajuntament, 
no donin resposta a aquestes comunicacions. 

 
Article 3. Participació en mecanismes i consells municipals de participació 
Les persones inscrites en el Registre Ciutadà obtindran informació continuada dels projectes 
que es desenvolupin en els seus territoris o àmbits d’interès. A la vegada, quan l’Ajuntament 
endegui algun tipus de procés participatiu s’adreçarà a elles per a informar-les i motivar la 
seva implicació en el procés endegat. També podran formar part dels consells territorials i 
d’altres òrgans de participació com a taules o grups de treball que es creïn. 

Entre tots els registrats podran ser escollides per cobrir les places adscrites en els consells 
territorials a ciutadans/es a títol individual, seguint el procediment que es defineix en el 
Reglament marc dels consells municipals de participació. 

S’escollirà un ciutadà/na per cada 3.500 habitants del territori, tot i que en cada consell hi 
participaran un màxim de 8 ciutadans/es i un mínim de 4. Aquests/es s’escolliran mitjançant 
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un sorteig aleatori entre totes les persones inscrites en el Registre Ciutadà. Aquest sorteig es 
farà cada quatre anys coincidint amb la meitat del mandat.  

Aquest sorteig es farà per territoris, trams d’edat i sexe per garantir una òptima 
representativitat de la ciutadania, es defineixen com a trams d’edat les franges de població 
següents: 16 a 40 anys i majors de 40 anys, i com a territoris  els límits geogràfics de 
cadascun dels consells territorials constituïts.  

En el supòsit que no hi hagi prou persones registrades com per garantir aquests trams d’edat, 
sexe, es farà el sorteig entre la resta de persones inscrites en el Registre i pertanyents al 
territori malgrat que finalment no quedin representats tots els trams d’edat i sexe. 

En el supòsit que no hi hagi prou persones inscrites en el Registre Ciutadà com per omplir 
totes les vacants, aquestes quedaran sense cobrir. 

En el supòsit que hi hagi més persones inscrites que vacants a cobrir en el consell territorial 
corresponent, les persones que no quedin designades com a integrants del consell quedaran 
en llista d’espera per poder substituir les possibles baixes que es donin en les places 
assignades a ciutadans/es a títol individual. 

 

Article 4. Formació i seguiment 

Un cop inscrits en el Registre els ciutadans/es rebran una Guia de participació de Mataró, on 
es recolliran els principals aspectes que regula el Reglament de Participació i els canals que 
el ciutadà/na pot utilitzar per a implicar-se en el dia a dia de la ciutat i permetin garantir a les 
persones inscrites i seleccionades la seva capacitat de participar. 

A aquells ciutadans que siguin escollits per a formar part d’un Consell territorial se’ls impartirà 
una sessió formativa sobre el funcionament i característiques dels consells de participació i 
s’establiran unes trobades de seguiment amb els tècnics responsables de cada consell 
territorial. 

 

Disposició addicional 

A tots els efectes el present reglament es considera subordinat a les previsions del Reglament 
de participació ciutadana. 

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

Popular, recorda que el seu grup municipal es va abstenir en l’aprovació inicial i 

anuncia que en aquest cas faran el mateix. En aquell moment vaig dir que el que és 

realment urgent és reforçar el teixit organitzatiu de base perquè la gent s’impliqui a 

través de plataformes, entitats cíviques, entitats veïnals, etc., per impulsar una 

participació que els darrers anys s’ha vist molt pobre. Continuem pensant el mateix. 

 
 
 

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

Catalunya, expressa el seu vot favorable.  



 19

Ens sembla interessant regular això, però repeteixo el que vam dir en el moment de 

l’aprovació inicial i és que l’important no és que nosaltres fem normes, sinó que 

afavorim la participació de la gent, que no la vehiculem políticament i que donem 

llibertat a tot el teixit associatiu perquè pugui participar. És cansat veure a tots els 

òrgans de participació les mateixes cares sempre. Això obeeix a una manca de 

participació de la gent, però també a un tap que des de determinades formacions 

polítiques es forma intentant monopolitzar aquest teixit associatiu. Per exemple, 

aquests dies, repassant coses, m’he trobat que de les 80 entitats que participaven en 

una plataforma que va tenir una certa rellevància abans de les municipals, 40 estaven 

lligades a la CUP d’alguna manera. Aquesta no és la manera de facilitar la 

participació de la gent.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

Àrea de Promoció Econòmica i Innovació 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 6 i 21 

per venir referits a temàtiques coincidents. 
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6  - APROVACIÓ DEL MODEL DE NEGOCI I ELS PREUS SOBRE 

ELS ESPAIS DESTINATS A USOS DE RESTAURACIÓ DEL 

PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.  
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“En data 11 de desembre de 2006 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la creació de 
l’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró (en endavant Parc TCM), per 
a gestionar i supervisar el desenvolupament del parc tecnològic de la ciutat, ubicat en 
una de les quatre illes que configuren la urbanització del sector del Rengle de Mataró, 
amb una superfície construïda de 46.940 m2. 
 
Per acord del Ple de 3 de maig de 2007, l’Ajuntament de Mataró va atorgar a “Parc 
TCM” una concessió demanial en relació a una porció de 26.292 metres quadrats de 
la finca registral 7721, inscrita al Volum 3297, Llibre 128 de Mataró-3, Foli 93, del 
Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró.  
 
En la pròpia acta d’atorgament de la concessió demanial referenciada, en la seva 
clàusula quarta sobre drets i deures del concessionari s’estipula que Parc TCM “resta 
facultat a explotar les edificacions identificades com edificis TCM2 i TCM3, mitjançant 
arrendament a tercers, que fomenti activitats de l’àmbit del propi servei públic de 
gestió del parc Tecnocampus en les concretes circumstàncies i condicions que aprovi 
el Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial (...). L’explotació de les 
edificacions en règim d’arrendament s’instrumentarà sempre amb respecte als 
principis de publicitat i concurrència, i amb respecte al preu que prèviament hagi 
autoritzat l’Ajuntament, i es farà d’acord amb les condicions que es contemplin en el 
reglament regulador del servei que l’Ajuntament aprovi”. 

En data 6 de maig de 2010 l’Ajuntament en ple va aprovar els preus i les condicions 
d’arrendament del servei de restauració del Parc TCM. Les rendes a satisfer a l’EPE 
Parc TCM, per part de l’arrendatari, sobre els espais destinats a usos de restauració 
en el Parc TCM, amb una superfície de 888 m2, es dividien en: (1) un import fix de 
20.000 euros anual i (2) una quota variable del 5% sobre els ingressos bruts anuals.  

En data 17 de maig de 2010 el Consell d’Administració de l’EPE Parc TCM va 
aprovar el plec de clàusules particulars administratives i tècniques que regeixen el 
procediment de concurs per a l’adjudicació dels espais destinats als usos de 
restauració del Parc TCM. L’empresa adjudicatària del concurs va ser EUREST 
COLECTIVIDADES, S.L., qui va iniciar l’activitat del servei de restauració cafeteria 
coincidint amb el inici de l’activitat docent al setembre de 2010 fins al moment actual. 
No obstant, en data 5 de juliol de 2012 EUREST COLECTIVIDADES, S.L. va 
manifestar a Parc TCM la seva voluntat de finalitzar la relació contractual amb data 
d’efectes 5 de gener de 2013, establint la necessitat d’haver de buscar un nou 
adjudicatari que ofereixi el servei de restauració i cafeteria als usuaris del Parc. 
 



 21

És per això que el Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació proposa al 
Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Únic.- Aprovar els preus sobre els espais destinats a usos de restauració situats en 
l’edifici TCM1 del Parc Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 

• La renda a satisfer per part de la persona adjudicatària a Parc TCM serà d’un 
import mínim de 5.000 euros mensuals. Aquest cànon es desglossa com 
segueix: 

o 2.500 euros de cànon sobre l’espai de cafeteria 
o 2.500 euros de cànon sobre l’espai de restauració 

 
• Les actualitzacions de les rendes es regularan en el plec de clàusules que 

establiran les condicions particulars que regiran l’adjudicació d’explotació dels 
espais destinats als usos de restauració del Parc TecnoCampus Mataró-
Maresme. En el mateix plec, s’inclouran les condicions d’entrega dels locals i 
l’equipament que es disposaran per a dur a terme l’activitat.” 

 

 
 
21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL CONTRACTE 

D’ARRENDAMENT PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 

RESTAURACIÓ DEL PARC TECNOCAMPUS A EUREST 

COLECTIVIDADES, SL. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“El 17 de maig de 2010 es va aprovar al Consell d’Administració de l’EPE Parc 
Tecnocampus, el plec de condicions per la licitació del servei de restauració del parc 
TCM. El 30 de juny de 2010 es va adjudicar el contracte d’arrendament per a 
l’explotació del servei a Eurest Colectividades, S.L., la única empresa que es va 
presentar. 
 
No és fins al 20 de maig de 2011 que es signa el contracte amb la empresa Eurest, 
gairebé un any desprès de l’adjudicació, la vigília de la jornada de reflexió, és a dir,  
dos dies abans de la celebració de les eleccions municipals que van donar com a 
resultat la composició de l’actual Ple municipal. 
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El contracte que es va signar entre el President del EPE Tecnocampus i el 
representant legal de la empresa Eurest, tenia les següents característiques que 
volem destacar: 
 

- No estava acompanyat d’informe econòmic i legal, els respectius informes 
d’intervenció i de secretaria que fiscalitzen les actuacions públiques  

- Es va signar cinc dies abans de les eleccions com hem citat anteriorment 
- Feia referència a un annex sobre la inversió en maquinaria per part del 

concessionari amb data posterior de la data de signatura del contracte, 24 de 
maig de 2011 (quatre dies desprès de la signatura del contracte). 

- Establia clàusules que no concordaven amb el contingut del plec aprovat pel 
que fa referència a la obligatorietat d’indemnització en cas de rescissió 
anticipada del contracte per la part no amortitzada de la inversió en l’immoble 
valorada en 639.000 €, segons fa constar l’informe de data 20 de novembre 
de 2012 del Director General de EPE Tecnocampus. 

- A nivell laboral, pel conveni de restauració, en cas de rescissió del contracte, 
el nou contractista hauria d’absorbir la plantilla, actualment de 6 treballadors, 
amb les condicions laborals, econòmiques i d’antiguitat que cada treballador 
tingui aplicades. 

 
En data 9 de juliol de 2012, l’EPE Parc TCM rep un burofax de la empresa 
adjudicatària per la qual comuniquen la intenció de rescindir el contracte a efectes 5 
de gener de 2013, per lo que demanen  l’abonament de les amortitzacions pendents, 
les quals xifren en 543.150’51 €. 
 
Aquest Grup Municipal té constància d’aquests fets a la Comissió Informativa de 
promoció econòmica i innovació, de l’1 de febrer de 2013, i es porta a aprovació al 
Ple Municipal del 7 de febrer de 2013, punt 13 “aprovació del model de negoci i els 
preus sobre els espais destinats a usos de restauració del Parc Tecnocampus 
Mataró. No obstant, el govern municipal retira aquest punt de l’orde del dia per estar 
pendents d’un informe de Secretaria en relació a aquest contracte.  
 
Segons se’ns fa saber a la Comissió Informativa esmentada, la situació exposada pel 
govern municipal implica: 
 

- que el contractista inicial, Eurest, abandona la concessió i reclama a 
l’ajuntament 543.150’51 € que aquest d’abonar 

- que el govern municipal ha iniciat contactes amb empreses perquè es 
presentin a un nou concurs, i els interessats han manifestat la seva intenció 
d’aportar personal propi, per lo que es preveu que l’ajuntament hagi d’abonar 
també la liquidació dels 6 treballadors del restaurant 

 
En data d’avui, 22 de març de 2013, se’ns porta a aprovació a la Comissió 
Informativa de promoció econòmica i innovació, el nou model de negoci i els preus 
sobre els espais destinats a usos de restauració del Parc Tecnocampus Mataró, i 
se’ns comunica que en data d’avui, 22 de març, l’adjudicatari deixa de prestar el 
servei. De lo exposat a la comissió informativa d’avui es desprèn: 
 

- que fins que s’aprovi i s’adjudiqui un nou contracte, els serveis de restauració 
del Tecnocampus romandran tancats 
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- que l’objecte d’adjudicació inicial (restauració i vending) es segreguen en tres: 
cafeteria, restaurant i vending. 

- que l’objecte del nou contracte distingirà entre cafeteria i restaurant, però que 
el vending es vol donar a la empresa que ara abandona els serveis i reclama 
més de 500.000 € a l’Ajuntament, Eurest 

- que del preu de licitació inicial pels esmentats serveis (20 mil euros mensuals 
pels serveis de restauració i un 5% dels ingressos bruts anyals), s’estableix 
com a import de arrendament 2.500 € mensuals per a cafeteria i 2.500 € 
mensuals per a restauració. 

- que els interessats en participar han confirmat la seva intenció de no subrogar 
el personal, per lo que segons manifesta el regidor de promoció econòmica, 
l’ajuntament haurà d’indemnitzar-los laboralment. 

- que s’han trigat un mes i mig en disposar de l’informe de secretaria al 
respecte, amb el conseqüent retràs per a disposar de un nou contractista 

 
A més, segons l’informe rebut avui 22 de març, de data 8 de març de 2013 de 
Secretaria General, segons cita l’apartat segon, pàgina 4, diu “..les modificacions 
operades en el contracte d’arrendament dels serveis de restauració respecte el que 
preveia el plec de clàusules administratives, sense la mediació de cap informe jurídic 
que avalués les modificacions introduïdes, són al meu entendre una greu vulneració 
de la legislació contractual a la qual està sotmesa l’entitat pública empresarial.”.  
 
I segueix citant: “...el plec de clàusules administratives (clàusula 4) determinava que 
les obres i instal·lacions restarien a benefici de l’immoble sense dret a indemnització 
per part de l’adjudicatari. En canvi el contracte signat contempla a la clàusula 5 
l’obligació d’abonar l’import pendent d’amortitzar”. 
 
També diu el citat informe que: “El plec de clàusules administratives establia que en 
cas de contradicció entre plecs de condicions i contracte, primarà el disposat en els 
plecs. El contracte diu que en cas de “contradicció” primarà el contracte. 
 
Com a conclussió 2 de l’informe es diu: “El contracte d’arrendament .... va introduir 
diferents modificacions sobre el que preveia el Plec de clàusules administratives. 
Aquestes modificacions, sense un previ informe jurídic que avalués l’abast de les 
mateixes i la seva compatibilitat amb les clàusules que van regir el plec de condicions 
administratives, han comportat una greu infracció de la legislació de contractes del 
sector públic a la qual es sotmet l’entitat pública empresarial...”. 
 
En relació a aquests fets, el Grup Municipal del Partit Popular, considera que s’han de 
demanar responsabilitats als signants del contracte pel perjudici que causa i que 
danya els interessos de l’ajuntament i per tant tota la ciutat. 
 
Atès lo exposat, el Grup Municipal del Partit Popular formula les següents preguntes: 
 

1) Quines responsabilitats pensa demanar el govern municipal al/s qui van signar 
el contracte amb l’empresa Eurest? Recordem, el contracte va ser signat dos 
dies abans de les eleccions i sense els informes de secretaria i intervenció, i 
ara obliguen a l’ajuntament a abonar a la empresa adjudicatària 543.150’51 

2) Perquè s’ha trigat tant en disposar de l’informe de secretaria en relació a 
aquesta qüestió? 
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3) En quina situació queden les finances municipals? Quina és la quantitat que 
s’haurà d’abonar? En quin termini? 

4) Que es pensa fer amb el actuals treballadors de la concessionària? Quina és 
la quantitat d’indemnització que els hi correspon?” 

 

El Sr. José Luis Calzada  indica que s’abstindran en el punt de l’ordre del dia núm. 6. 

També demana retirar la pregunta anterior i convertir-la en un Prec per demanant que 

s’encarregui un informe jurídic extern en relació a aquest assumpte i en funció del 

resultat d’aquest informe, demanaria també que posin aquesta informació en 

coneixement de la Fiscalia.  

 

 

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

Popular, opina que tot aquest procés de contractació del servei de restaurant al 

Tecnocampus de Mataró és un escàndol. Com bé s’ha dit, hi ha un plec de clàusules 

aprovat el 17 de maig del 2010 pel Consell d’Administració de l’EPE Parc TCM, on 

quedava molt clar que tot el material de l’utillatge no serà objecte d’amortització. A 

més, el plec, a l’hora de valorar els punts, donava la màxima puntuació a qui aportés 

el millor utillatge, les millors instal·lacions, el millor equipament, etc. També diu, entre 

altres, que s’ha de presentar pressupost abans de fer l’adjudicació, cosa que després 

no es produeix. El 30 de juny s’adjudica el plec a l’empresa Eurest i, al cap d’un any, 

al maig del 2011 i, per tant, casualment dos dies abans de les eleccions municipals 

en què s’acabava un mandat, se signa un contracte d’arrendament entre el President 

de l’EPE Parc TCM i Eurest. El nou contracte creiem que contradiu l’anterior plec de 

condicions aprovat pel Consell d’Administració, entre d’altres motius perquè diu que 

tots els equipaments i utillatge específic per desenvolupar la seva tasca, amb una 

quantitat màxima de 639.000 euros, en cas que l’adjudicatari plegui, l’entitat Parc 

TCM haurà d’abonar l’import que quedés pendent d’abonar. Aquí tenim una diferència 

significativa que a l’Ajuntament li suposa un cost molt important. Al juliol del 2012 

Eurest, al cap d’un any del seu funcionament, manifesta la voluntat de finalitzar la 

seva relació contractual i ens reclama els 543.000 euros en concepte d’abonament, 

tal com constava al contracte.   

A partir d’aquí, hi ha un parell d’informes de Secretaria. El primer d’ells diu que no veu 

contradiccions entre el plec i el contracte, tot i que també afirma que el contracte 

d’arrendament ha comportat una greu infracció de la legislació de contractes del 
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sector públic a la qual se sotmet l’entitat pública empresarial, si més no des del punt 

de vista formal. Això ja ens comença a estranyar. Posteriorment, arran de tot el 

succeït, hi ha un acord entre l’Ajuntament i Eurest, en què, vistos els acords previs, 

es proposa i se signa que el TCM haurà d’indemnitzar l’empresa amb 553.800 euros, 

que es pagaran en mensualitats de 7.100 euros fins l’any 2012. A part d’això, s’haurà 

de subrogar el personal. Hi ha un nou informe el 26 de març d’enguany, on es reitera 

que el contracte no contradiu en substància les condicions jurídiques i econòmiques 

contingudes en el plec que va servir de base de la licitació. I també diu que Eurest no 

ha generat a l’EPE Parc TCM obligacions afegides, la qual cosa ens estranya, ja que 

hem pogut comprovar que, arran del contracte, ara hem de pagar molts diners. 

Considerem que és un escàndol la gestió política que s’ha fet en tot el procés de 

contractació del servei de restauració del Parc TCM. És sospitós que se signés dos 

dies abans d’acabar el mandat i creiem que hi ha hagut un clar favoritisme econòmic 

cap a aquesta empresa i que ara n’haurem d’assumir les conseqüències. Però, a 

més, aquest contracte que nosaltres estem criticant fins i tot especificava que les 

instal·lacions de clima, així com les secundàries, aniran a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. I quan hem anat a revisar qui havia fet i pagat aquestes inversions, ens 

n’adonem que no es compleix perquè qui paga la climatització i la ventilació és l’EPE, 

amb un import de 127.000 euros, com també l’enllumenat (159.528 euros). Qui va 

decidir-ho? Com es va poder pagar contradient un contracte que ja estava establert? 

Veiem com l’empresa Eurest marxa per una decisió unilateral generant un evident 

perjudici a l’Ajuntament i a les possibles altres empreses que també s’haurien pogut 

presentar. Al nostre entendre hi ha contradiccions evidents entre el plec i el contracte, 

i ara ens toca pagar una amortització que inicialment l’Ajuntament no hauria 

d’assumir. Eurest es desprèn de tota la seva plantilla sense un euro de cost. Cal 

recordar que en aquesta plantilla hi havia treballadors amb antiguitat de més de 13 

anys i que ara també l’Ajuntament haurà d’assumir amb segurament més de 125.000 

euros. Nosaltres qüestionem els informes del Secretari, perquè pensem que davant 

d’aquesta irresponsabilitat política a l’hora de signar aquest contracte, s’està dient 

que no ha generat obligacions afegides. No hi estem d’acord i considerem que 

l’informe és poc seriós i ens afegim a la demanda del Sr. Calzada demanant un 

informe d’un tercer, ja sigui el Col·legi d’Advocats o l’Administració Local de la 

Generalitat... Aquest informe s’ha de contrastar, perquè no el veiem clar. 
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Com he dit, nosaltres pensem que el contracte entre Eurest i l’EPE Parc TCM és nul 

de ple dret perquè contradiu el plec de condicions que es va aprovar al Consell 

d’Administració. Per tot això, nosaltres avui, com que el que es porta a aprovació ve 

condicionat per tots aquests antecedents, hi votarem en contra i demanem que primer 

s’aclareixi tot aquest procediment i després haurem de prendre les decisions que 

calgui. És evident que és un dany important per al TCM si s’acaba tancant el servei i 

no hi ha cap altra empresa que continuï l’activitat del restaurant/terrassa, però aquest 

tema s’ha d’aclarir. 

 

 

 

 

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

manifesta que el seu grup no està d’acord en com es van fer les coses des de l’inici i 

tenien pensat votar-hi contràriament, però també són conscients que aquí es vota 

l’aprovació del model de negoci i els preus dels espais. Si és per això, nosaltres ens 

hi abstindrem. De tota manera, com s’ha comentat, és molt greu tot el que ha passat. 

Sí que hem de demanar responsabilitats polítiques, perquè és clar que algú ha 

d’assumir la responsabilitat per tota aquesta mala gestió de l’antic govern. Crec que 

és intolerable que anem regalant diners de tots els ciutadans, com s’ha anat fent 

durant molts anys en aquest Ajuntament. Tampoc estem d’acord que des de l’inici 

s’imposés un model de negoci únic tan estricte, perquè no és qüestió d’obligar al que 

seria l’ús. Hagués estat millor deixar les portes obertes perquè les empreses 

interessades poguessin fer les seves propostes i nosaltres valorar-les. 

En definitiva, ens fa pensar malament les clàusules i el contracte amb l’empresa 

Eurest, amb un model de negoci tan estipulat i únic. Sembla que estigués fet el 

concurs a mida de l’empresa.  Em pregunto a qui ha beneficiat això? 

Per tot plegat, ens hi abstindrem.   

 

 

 

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

que, veient els dos informes de Secretaria, el que es va sol·licitar des d’Alcaldia i el 

que s’ha fet després, acceptaran aquest prec per verificar el que s’està dient. És la 

nostra responsabilitat posar-ho en coneixement del Secretari. Nosaltres, sí hem de 
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manifestar com a Govern si estem contents o no d’aquesta herència, evidentment no 

ho estem i el procés no ha estat ni prou transparent ni econòmicament positiu per a 

l’Ajuntament. Ara, això, a nivell de responsabilitat, el que hem de fer és posar-ho en 

coneixement del Secretari, que és el que hem fet. Si vostès ens demanen que això ho 

convertim també en un informe de tercers ho farem, i ja veurem si ho enviem a la 

Diputació o a algú prou qualificat. Però a nivell de fiscalia ara no toca. No ens sembla 

que sigui el moment, perquè s’han de tenir indicis molt clars per fer això i crec que és 

un tipus de política que no ens interessa fer. El que volem és ser transparents i anar-

ne informant, com hem fet fins ara. Per cert, Sr. Safont, no només no ho sabia vostè 

com era el contracte, no ho sabia ningú perquè no va passar pel Consell de l’EPE. Ho 

sabia només el Govern i el més desitjable hagués estat informar-ne tothom, sobretot 

sent un tema tan sensible i havent-hi aquest canvi. Nosaltres ens hem trobat aquesta 

situació i l’estem intentant gestionar amb la màxima responsabilitat, intentant danyar 

el mínim els interessos de l’Ajuntament. Per això vam arribar a aquest preacord en 

presència de l’Interventor i del Secretari, que s’ha de ratificar a l’EPE, intentant tornar 

aquests diners amb el màxim temps possible, perquè és evident que els propers 

concessionaris no faran front a aquests actius, com era la intenció del contracte.  

Per tant, sí, és una situació desafortunada que hem d’afrontar amb transparència i 

responsabilitat i em sembla correcte el prec que ens fan. 

 

 

 

 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, respecte a 

l’aprovació del model de negoci, avança que el seu vot serà favorable. Tanmateix, 

com que aquí s’ha fet al·lusió a la situació del govern anterior que governava tant en 

el moment de l’adjudicació del contracte com en la firma del contracte posterior, 

voldria precisar un parell de qüestions. 

S’ha parlat d’un vestit a mida i entenc que en les condicions en aquell moment en què 

es va treure el plec de condicions ja es parlava que l’adjudicatari havia de pagar 

20.000 euros l’any més el 5% dels ingressos bruts anuals. Ara, en aquest moment, la 

proposta que avui es porta al ple d’entrada diu que com a mínim són 60.000 euros 

l’any. Aleshores només era un cànon per donar el servei i ara és un cànon per donar 

el servei i l’amortització del bé que ja ve incorporat en la concessió.  
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També val a dir que en aquest moment el que fem, perquè no hi haurà adjudicatari 

fins que aprovem un nou plec de condicions i s’adjudiqui el nou servei del restaurant, 

és que l’EPE TCM ingressa aquests actius als seus balanços. Per tant, tenim una 

cafeteria, uns edificis, i l’EPE incorpora al balanç les obres i instal·lacions fetes al bar i 

el restaurant. Tot això, segons els perits, es va fer a preus de mercat en aquell 

moment i queda clar que Eurest va fer una despesa de fins a 600.000 euros de tot el 

que hi va aportar. No discutirem ara si quin tipus de despesa —si hi va entrar la 

climatització, etc.—. El que passa ara és que la recuperació d’aquesta amortització 

que haurà de fer l’Ajuntament, en lloc de fer-la en més de 168 mensualitats, l’haurà 

de fer en 78. I ara s’hauran de pagar durant 78 mensualitats 7.700 euros, que és el 

preacord, i, per tant, si la posem calcant amb el nou adjudicatari, que són 5.100 euros 

mensuals, hi haurà una diferència de 2.000 euros durant 78 mensualitats. Això, si ho 

multipliquem, són 156.000 euros de diferència que pagarà l’Ajuntament durant 

aquests sis anys i mig en què haurà d’avançar l’amortització. Però en les següents 30 

mensualitats i mitja, amb els 5.100 euros mensuals, recuperarà la inversió. Per tant, 

l’amortització d’aquest bé es finalitzarà d’aquí a nou anys (abril del 2022). No podem 

parlar, doncs, d’un increment de costos per a l’Ajuntament, perquè és un bé que 

incorpora en els seus actius i que amortitzarà posteriorment. 

Pel que fa al procediment, ja s’ha fet prou esment dels informes del Secretari, i jo em 

voldria referir a les responsabilitats. Queda clar que evidentment hi ha hagut unes 

despeses, però aquestes despeses no han fet mal a ningú en la mesura en què això 

incorpora un bé a l’Ajuntament. Per tant, no podem dir que hi ha una responsabilitat 

civil imputable a ningú. Respecte al tema de subrogar personal, és una qüestió de 

conveni. Jo el que demanaria és coherència amb els nostres arguments. 

 

 

El senyor José Luis Calzada respon a la Sra. Maltas que no li surten els números.  

Em sembla molt bé que digui que això passa a ser un actiu del TCM, però amb la 

situació de crisi en què estem i la manca de recursos que tenim, si algú bé a 

demanar alguna cosa li donarem una cassola, que és un actiu de l’Ajuntament.  

Algú ens paga per administrar els diners dels ciutadans. Li recordo que algú ens ha 

deixat alguns regals a la ciutat: l’Actua, l’edifici del Rengle, el restaurant del TCM i el 

que vindrà després. I és un regal: no només ens ha costat aquests 500.000 i escaig 

euros que pagarem en sis anys i mig, és que PUMSA li va pagar obres sense 
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especificar en el plec de condicions per 285.000 euros, i l’EPE va assumir obres per 

518.000 euros. Si muntem negocis així, crec que hi haurà més de 120.000 ciutadans 

de la ciutat que voldran apuntar-s’hi i, si no els hi va bé, que ho pagui l’Ajuntament. 

Pel que fa als treballadors, hem sigut els primers que els hem defensat en comissió 

informativa i ens hi hem interessat. Però el problema no són aquests treballadors    

—que no demano que els acomiadin—, sinó el fet que ho hagi d’assumir 

l’Ajuntament. Ells no tenen cap culpa dels tractes que va fer la seva companya Alicia 

Romero amb l’empresa, però no és de rebut que nosaltres hàgim d’assumir 

l’acomiadament de treballadors que porten gairebé 15 anys a Eurest i que només 

han treballat aquí durant un any i mig. Aquest és un principi d’intencionalitat negatiu. 

No volem posar en dubte la capacitat de cap jurista de la casa, però veient els 

expedients on es diuen coses en certa mesura contradictòries, ens veiem obligats a 

presentar aquest prec. Hi ha diferències substancials entre l’informe del perit i 

l’informe de Secretaria. El del perit parla que el repartiment de les partides entre les 

societats fa suposar un acord entre aquestes. L’acord és aquest: “Jo em presento 

amb unes condicions i després negocio un contracte que no hi té res a veure.” 

Nosaltres volem explicacions, que algú assumeixi responsabilitats sobre tot això i 

agraïm al govern l’acceptació d’aquest prec.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria contesta a la Sra. Maltas que no és una qüestió de 

decalatge en els terminis d’amortització, sinó que aquí hi ha clarament una despesa 

afegida que no estava contemplada en el plec de condicions, perquè allà, de manera 

explícita, es diu que no es pagarien amortitzacions per les olles i la maquinària, com 

deia el Sr. Calzada. I la factura ara ens arriba per més de 500.000 euros i després tot 

un seguit de contradiccions a l’hora de pagar les inversions per adequar el local. 

Respecte al tema de la subrogació, nosaltres defensem la subrogació de tots els 

treballadors. Ho fem ara i ho hem fet sempre fins ara, però en el moment del 

contracte el que hauria estat elegant és especificar l’antiguitat dels treballadors, 

perquè ara l’empresa se’n desentén gratuïtament quan hi ha empleats de 13 anys 

d’antiguitat, i és l’Ajuntament qui ho ha d’assumir. Demanem un tercer informe, 

agraïm que el govern ho accepti i, a partir d’aquí, tenint més informació al respecte, 

podrem fer propostes molt més sostenibles per a aquest restaurant.  
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Acabat el debat conjunt dels punts núm 6 i 21 de l’ordre del dia, es sotmet a votació 

el punt núm. 6: 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8).  

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

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

  

 

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

7 -  DESAFECTACIÓ DELS HABITATGES 2N C I 3R D DE 

L’ESCALA B, DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MADOZ, 28-30, 

DE MATARÓ.  
 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“L’Ajuntament és propietari de l’edifici situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró, el 
qual es composa de 38 habitatges, edifici tradicionalment destinat a vivendes de 
mestres. 
 
Els pisos 2n C i 3r D de l’escala B, de l’edifici situat al carrer Madoz, 28-30, de 
Mataró, consten qualificats com a béns de domini públic afectes al servei públic en el 
vigent Inventari de Béns municipal.  
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Els referits habitatges han deixat de complir la seva funció d’habitatge per mestres de 
primària, ja que els seus adjudicataris van retornar la possessió dels pisos a 
l’Ajuntament, el dia 31 de juliol de 2012 i el dia 2 d’agost de 2012, respectivament. 
 
La situació actual de desocupació dels departaments, juntament amb la necessitat 
municipal d’assignar-los nous usos més afins a les actuals necessitats econòmiques i 
socials municipals, ha portat a considerar l’oportunitat d’alterar la seva qualificació, 
per tal que tinguin la qualificació jurídica de béns patrimonials, adient amb els usos i 
destins previstos com a habitatge. 
 
L’Ajuntament compta amb l’autorització del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per procedir a la seva desafectació. 
 
Resulten aplicables l’article 81 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim 
local (en el mateix sentit, article 204 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), i l’article 20 i següents 
del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals a 
Catalunya.   
 
És competent per alterar la qualificació jurídica dels béns municipals el Ple municipal, 
segons l’article 52.2.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb majoria absoluta 
segons l’article 114.3.m) del mateix cos legal. 
 
Per tot l’anterior, proposo al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Desafectar inicialment els departaments 2n C i 3r D, escala B, de 
l’immoble municipal situat al carrer Madoz, 28-30, d’aquesta ciutat, fins ara qualificats 
de béns de domini públic afectes a usos escolars, per tal que passin a gaudir de la 
qualificació jurídica de béns patrimonials. 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient de desafectació a informació pública per un termini de 
vint dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones 
interessades puguin comparèixer en l’expedient i formular les al·legacions i 
reclamacions que estimin oportunes. Si no es formulen al·legacions ni reclamacions 
durant el tràmit d’informació pública, la desafectació que aquí s’acorda inicialment 
s’entendrà aprovada definitivament, i es disposarà l’anotació de la corresponent 
modificació en l’inventari de béns municipal.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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8  - DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1361/2013 DE 

27 DE MARÇ, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS 

ORGANISMES AUTÒNOMS, DE L’EXERCICI 2012. 
 

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

compte del següent Decret: 

 

DECRET 
1361/2013 de 27 de febrer 

Assumpte: Aprovació liquidació Pressupost exercici 2012 Ajuntament i Organismes 
Autònoms. 
Òrgan: Direcció Econòmica 
 
Vista la Proposta del Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, i 
en ús de les competències atorgades a aquesta Alcaldia i d'acord amb el que 
disposa l'art. 191.3 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i vist l'informe 
preceptiu de la Intervenció de Fons Municipal, pel que fa referència a l'article 
90 del RD 500/90, de 20 d'abril. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Aprovar el resultat pressupostari de l’exercici 2012 de 
l’Ajuntament de Mataró i els seus Organismes Autònoms amb els següents 
imports: 
 
Ajuntament de Mataró                                 13.197.668,34 euros 
 
Institut Municipal d’Educació                        -580.345,11 euros 
 
Institut Municipal d’Acció Cultural              92.076,24 euros 
 
Institut d’Esports                                        49.566,62 euros 
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica       97.910,07 euros 
 
 
SEGON.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació 
(II) de l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Mataró i els seus Organismes 
Autònoms amb els següents imports: 
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Ajuntament de Mataró                                  14.832.227,33 euros 
                        
 
Institut Municipal d'Educació                             10.309,57 euros                 
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                  4.667,76 euros                 
 
Institut d'Esports                                          26.680,47 euros                            
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica   73.913,75 euros                 
 
 
 
TERCER.- Aprovar el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2012 de 
l'Ajuntament de Mataró i els seus Organismes Autònoms amb els següents 
imports: 
 
Romanent de tresoreria total (I) : 
 
Ajuntament de Mataró                                  16.649.313,22 euros  
 
Institut Municipal d'Educació                           -85.886,14 euros               
 
Institut Municipal d’Acció Cultural              227.677,79 euros               
 
Institut d’Esports                                         98.701,57 euros 
                                  
Institut Municipal de Promoció Econòmica        128.190,14 euros                  
 
 
Excés de finançament afectat (III) : 
 
Ajuntament de Mataró                                      4.574.948,86 euros          
 
Institut Municipal d'Educació                             124.069,57 euros   
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                          0,00 euros                  
 
Institut d'Esports                                                    0,00 euros                                                   
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica                    0,00 euros 
 
  
Romanent de tresoreria per a despeses generals (IV) : (I-II-III) 
 
Ajuntament de Mataró                               -2.757.862,97 euros            
              
Institut Municipal d'Educació                             -220.265,28 euros                              
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                  223.010,03 euros                  
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Institut d'Esports                                             72.021,10 euros                                            
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica        54.276,39 euros                        
 
 
QUART.- D'acord amb el que disposa l'article 193.4 de la Reial decret 
2/2004, de 5 de març, es donarà compte d'aquesta Resolució a l'Excm. 
Ajuntament en Ple en la primera sessió que tingui lloc.” 
 

 

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

Popular, comença dient que hem passat d’un any 2011 amb un romanent negatiu de  

-11,58 milions d’euros a l’any 2012, en què tanquem amb -2,62 milions d’euros. Això 

ens pot fer pensar que estem molt millor, però que això no amagui que els ingressos 

d’aquest Ajuntament estan en caiguda lliure. La realitat és que una part d’aquests 

ingressos són part de l’endeutament de l’Ajuntament (aquests 34,5 milions d’euros). 

Ara mateix l’Ajuntament té un deute de 110 milions d’euros als bancs, càrrega que és 

i serà inassumible a curt i llarg termini, la qual cosa ens porta a concloure que la 

situació financera continua sent molt preocupant. No només perquè ens impossibilita 

cap mena d’inversió els propers anys, sinó que ens posa en una situació difícil per 

poder abordar la càrrega de despesa directa que puguem tenir. Per tant, ens ha de 

fer reflexionar sobretot pel que fa al tema dels ingressos. Sí que hi ha hagut un esforç 

de retallades, que tots hem patit, però el tema dels ingressos s’haurà d’arreglar d’una 

o altra manera. Si seguim així, veig inviable assumir el pagament del deute, un deute 

que algun dia s’haurà de tornar a posar sobre la taula i plantejar quitances i altres 

maneres d’afrontar el que jo entenc que és un contracte entre empreses financeres i 

l’Ajuntament, en què no només hi perdem els ciutadans, sinó que algun dia també les 

empreses financeres hauran d’assumir la seva part de responsabilitat.  

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

Catalunya, aclareix al Sr. Safont-Tria que l’Ajuntament té una baixada d’ingressos, 

malgrat que amb la majoria d’impostos estem per sobre del 100%, com ara l’IBI, la 

plusvàlua —fins i tot de la gent que ha de tornar el seu pis al banc perquè no li 

prenguin i que perd diners quan el torna—, l’IAE, la taxa de mercats, etc. És a dir, 

recaptem més d’allò que preveiem. Estem en uns ingressos dels quals es pot 

prescindir, per exemple l’impost de vehicles: la gent prescindeix d’un dels vehicles 
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que té. Però amb temes com la brossa comercial i la domiciliària gairebé cobrim el 

100%, tenint en compte que la brossa comercial té una taxa de cobriment de preu 

públic del 100%. Per tant, atenció amb els ingressos. D’altra banda, el que no podem 

demanar és quitances als demés i nosaltres treure’ns responsabilitats de sobre. El Sr. 

Calzada abans parlava de l’Actua, de l’edifici del Rengle, del restaurant del TCM... 

Algú en el seu dia es va equivocar amb això. I del que em queixo dels bancs és que 

tractin molt millor a les administracions que no pas als ciutadans.  

Cal una reforma de l’administració local que eviti endeutar-se per oferir serveis pels 

quals no en tenim les competències però que permeten anar guanyant eleccions 

dècades rere dècades. El diner públic no desapareix, sinó que surt d’algun lloc i tard 

o d’hora s’han de pagar les coses. Finalment, arran del que deia el Sr. Reixach, s’ha 

fet una menció important al tema de la Participació d’Ingresos de l’Estat (PIE). A mi 

m’estranya que, per exemple, ningú del govern es queixi dels 600.000 euros que ens 

deu la Generalitat pel tema del Miquel Biada, que és un tema per al qual no en tenim 

les competències, perquè aquestes són autonòmiques i no pas municipals. I, per tant, 

mantenim un edifici i un servei que ha de pagar la Generalitat, que ens costa una 

fortuna i pel qual ens deuen 630.000 euros. Em sembla poc decent políticament 

parlar del que pensàvem que recaptaríem per la PIE de l’Estat, que finalment ha estat 

menys, i oblidar-nos d’aquests 600.000 euros. Atenció amb el que diem i no posem 

en risc el futur de tots els mataronins.  

 

 

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

destaca, en senyal d’agraïment, que els pressupostos presentats han estat elaborats 

per un equip humà liderat per la seva antecessora Carolina Soler.  

 

9 -  MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL 

PRESSUPOST PRORROGAT. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
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Actualment el pressupost vigent per a l’exercici 2013 és el pressupost prorrogat de 
l’exercici 2012. Aquest pressupost recull les subvencions nominatives contemplades 
en el pressupost inicial del 2012. Ara bé, l’avantprojecte de pressupost per al 2013 
preveia d’altres subvencions nominatives així com la modificació dels imports 
d’algunes altres. Donat què ja som al mes de febrer i cal iniciar la tramitació d’algunes 
d’aquestes subvencions, el Govern Municipal ha decidit que s’iniciï el present 
expedient de modificació de bases d’execució del pressupost prorrogat. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. R.D. 500/1990. 
3. Bases d’execució del pressupost municipal. 
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local. 
6. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya. 
 
En virtut de tot això, el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 

1. Aprovació de la modificació de les Bases d’Execució del pressupost prorrogat tal i 
com es detalla a continuació. (Substituir el text íntegre de l’article 25è. punt 13, 
pel redactat que segueix). 

 
Subvencions nominatives: 
 
13. Les subvencions nominatives que inclou el pressupost municipal son les 
següents: 
 
300800 492130 46200 APORTACIÓ PERFIL DE CIUTAT 600,00 
Foment de Terrassa, SA 600,00 
 
400202 172210 48900 CONVENIS I SUBV. MEDI  AMBIENT 3.000,00 
  
Societat de Pesca i Activitats Subaqüàtiques 2.500,00 
Associació d’Horts Urbans Bon Recés 500,00 
 
600100 924310 48901 CONVENIS AMB ENTITATS CIUTADANES 50.027,32 
  
AV Camí de la Serra 1.075,06 
AV Cerdanyola 1.220,75 
AV Cirera 2.464,04 
AV El Palau 1.083,15 
AV i veïnes Pati de Can Marchal i Entorn 327,53 
AV La Llàntia 3.815,92 
AV Les Santes Escorxador 1.126,15 
AV l’Havana i Rodalies 1.343,07 
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AV Mataró Centre 1.429,78 
AV Molins, Torner, Primer de Maig 1.614,12 
AV Peramás Esmandies (Casal Barri) 8.007,04 
AV Peramás Esmandies 2.012,32 
AV Pla d’en Boet 1.597,83 
AV Rocafonda, l’Esperança, Ciutat Jardí 2.333,85 
AV Vista Alegre 1.141,09 
AV Via Europa Nou Parc Central 1.186,40 
Associació de Voluntaris per al Futur 1.710,91 
Federació d’Associacions de Veïns de Mataró 16.538.33 
 
600202 313110 48900 SUBVENCIONS DE SANITAT 8.798,40 
  
Societat Protectora d’Animals de Mataró (*) 8.798,40 
(*) condicionada a la concessió d’una subvenció de la Diputació de Barcelona 
 
600200 231120 48900 CONVENIS I SUBVENCIONS DE LLEURE INFANTIL 13.594,00 
  
Grup Esplai Rabadà 13.594,00 
 
600200 234210 48900 CONVENIS I SUBVENCIONS DE DONA 56.259,50 
  
AV Rocafonda 17.500,00 
AV Vista Alegre 500,00 
AV Cerdanyola (vocalia dones) 500,00 
AV Pla d’en Boet (vocalia dones) 500,00 
AV i veïnes Pati de Can Marchal i Entorn (vocalia dones) 500,00 
AV El Palau (vocalia dones) 500,00 
Cáritas Interparroquial de Mataró 3.259,50 
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 33.000,00 
 
600300 235110 48900 SUBVENCIONS I CONVENIS 26.000,00 
  
Càritas Interparroquial de Mataró 15.000,00 
Consorci per la Normalització Lingüística 11.000,00 
 
600300 235130 48900 SUBVENCIONS I CONVENIS 45.000,00 
  
Creu Roja 10.000,00 
Moviment Educatiu del Maresme (MEM) 10.000,00 
Salesians Sant Jordi  25.000,00 
 
 
600300 236110 49000 APORTACIÓ PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS  
Fons Català de Cooperació al desenvolupament  (*) 
 
(*) la quantia vindrà determinada pel sobrant de crèdit de l’import total,  consignat en les 
partides pressupostàries 600300 236110 49000, 600300 236120 22601, 600300 236120 
22602, 600300 236120 22699, 600300 236120 22799, 600300 236120 48900. Aquest import 
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prové del càlcul del 0,6% dels ingressos propis de l’Ajuntament de Mataró,  segons els criteris 
establerts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
600300 236120 48900 APORTACIÓ ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 22.500,00 
  
Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró 10.500,00 
Solidaritat Saharaui de Mataró 12.000,00 
 
600401 231310 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS 157.614,31 
  
Fundació Privada El Maresme 80.203,41 
Centre de Formació i Prevenció 77.410,90 
 
600401 233110 46500 TRANSFERÈNCIA PER GESTIÓ TRANSPORT 
ADAPTAT 

63.063,95 
 

  
Consell Comarcal del Maresme 63.063,95 
 
600401 233110 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS 252.140,45 
  
Associació de familiars d’Alzheimer del Maresme 78.092,40 
Creu Roja 59.647,94 
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena  (*) 114.400,11 
(*) Condicionada a l’atorgament d’una subvenció complementària de la Diputació 
 
600402 232130 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS 26.605,35 
  
Càrites Interparroquial de Mataró 6.000,00 
Creu Roja 20.605,35 
 
600402 232150 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS 43.770,74 
  
Fundació Sant Joaquim 43.770,74 
 
600403 231110 48900 SUBV. I CONVENIS SERVEIS SOCIALS 17.074,43 
  
Salesians Sant Jordi 17.074,43 
  
 
 

 

DINERÀRIES INFRAEST. I 
SERVEIS 
(import aprox.) 

610000 334130 48902  CONVENIS ENTITATS 154.932,70 141.532,46 

Armats de Mataró 810,00 3.972,73 

Asoc.prom.espectacle infantil i juvenil Fundació “La Xarxa” 1.530,00 20.000,00 (*) 

Centre catòlic 21.733,10 9.000,00 (*) 

Colla Castellera Capgrossos de Mataró 17.256,75  

Museu Arxiu Santa Maria de Mataró 7.011,00 300,00 (*) 
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A Veïns i veïnes del Pati de Can Marchal 680,00 315,65    

AV Cerdanyola 8.006,36 3.807,19

AV Cirera 14.373,50 3.944,77

AV La Llàntia 3.073,73 4.200,71

AV Les Santes – Escorxador 1.585,00 1.249,47

AV L’Havana i Rodalies 1.800,00 1.239,47

AV Molins – Torner – 1r de maig 5.612,13 3.016,32

AV Camí de la Serra 2.700,00 3.136,07

AV Mataró Centre 6.114,11 1.419,92

AV Palau 2.255,00 3.959,10

AV Peramàs – Esmandies 3.984,54 3.397,52

AV Pla d’en Boet 2.924,10 2.691,07

AV Rocafonda – L’Esperança – Ciutat Jardí 6.040,10 2.386,68

AV Via Europa – Nou Parc Central 4.368,10 3.145,20

AV Vista Alegre 4.775,18 3.757,18

Voluntaris per al futur 1.000,00 

Comissió de Setmana Santa  6.472,64

Casa de Andalucia  21.190,77

Foment Mataroní  
14.750,00 

(**) 
12.500,00 (*)

Associació Sant Lluc per l’Art 12.325,00 600,00 (*)

Cor Ciutat de Mataró 4.275,00 24.400,00 (*)

Comissió cultural i recreativa de Sant Simó 2.550,00 1.430,00

Equips de suport 3.400,00 
(*) ús equipaments 
(**) la subvenció dinerària està condicionada a l’atorgament d’una subvenció complementària 
de la Diputació. 
 
 
 

 

DINERÀRIES INFRAEST. I 
SERVEIS 
(import aprox.)

610000 335130 48902  CONVENIS ENTITATS 67.068,00 27.500,

Visual Sonora, SCCL 67.068,00 27.500,00 (*)

(*) ús equipaments 
 
620000 341130 48900 SUBVENCIONS ACTES ESPORTIUS 
EXTRAORDINARIS 

25.000,00 

Centre Natació Mataró (*) 25.000,00 
(*)Condicionada a la modificació pressupostària per habilitar el crèdit. 
 

620000 342120 48905  PROMOCIÓ ESPORTIVA 50.100,00 

Agrupación Deportiva La Llàntia 4.000,00 
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Club BMX Mataró 4.000,00 

Club Esportiu Pla d’en Boet 4.000,00 

Club Futbol Rocafonda 4.000,00 

Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t 2.000,00 

Iluro Hoquei Club 4.000,00 

Juventus AC 8.000,00 (*) 

Unión Deportiva Cirera 6.600,00 

Unión Deportiva Molinos 4.000,00 

Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola 5.500,00 

Club Esportiu Mataró Escola Futbol  4.000,00 
(*) 4.000,00€ Condicionats a l’existència de crèdit pressupostari. 
632000 323110 48903 SUBVENCIONS NOMINATIVES 12.640,00 
Moviment Educatiu del Maresme 10.370,00 
Museu Arxiu de Santa Maria 2.270,00 

 
632000 323110 48904 APORTACIONS A ENTITATS DIVERSES 1.940,00 
Associació Amics de la Bressola (quota) 450,00 
Universitat Catalana d’Estiu (quota) 775,00 
Associació Internacional de Ciutats Educadores (quota) 715,00 
 

 

 

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

manifesta que el seu grup no donarà suport a aquest punt de l’ordre del dia. Seria 

molt fàcil votar-hi favorablement i que tothom estigués content amb les seves 

corresponents subvencions, però malauradament hi votem en contra perquè hi ha 

algunes subvencions i convenis que no compartim de cap manera. D’altra banda, hi 

ha subvencions i convenis que sí que compartim plenament, com les dels Armats, la 

de la gossera, etc. Però malgrat tot no tinc més opció que votar-hi en contra.  

 

 
 

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

Catalunya, anuncia el seu vot favorable tot i que no ho van fer a la comissió 

informativa. Quan aquestes entitats ens conviden, ens agrada a tots assistir als actes 

que munten, per tant, el que no em sembla coherent és posar ara en tela de judici 

aquest tema. Crec, però, que hauríem de fer una reflexió important i nosaltres ho hem 

demanat en diverses ocasions: cal prioritzar perquè hi ha subvencions d’aquest llistat 

que grinyolen, sense menystenir la tasca que fan la majoria d’entitats.  



 41

D’altra banda, també hi ha subvencions que són directament ideològiques, per 

exemple el tema de les escoles bressol. Es tracta d’una qüestió simbòlica, perquè 

són 500 euros, però a nosaltres ens fa mal aprovar una subvenció per a les escoles 

bressol del sud de França, quan s’està posant en dubte el model d’escoles bressol 

que tenim a la ciutat. Si volen, facin un intercanvi amb les escoles del sud de França i 

que els nostres nens aprenguin francès i que els d’allà aprenguin català.  

Tampoc estem d’acord amb l’aportació a l’Escola Catalana d’Estiu de Prades de 

Conflent, quan Mataró no té una seu de la UOC i si s’han de fer gestions, els nostres 

joves han d’anar a Granollers perquè tenim un punt d’informació on només es poden 

recollir llibres. Tornem a insistir que cal una reforma de l’administració pública, perquè 

quan s’està posant en qüestió gairebé tot, ens podem permetre aquests luxes? 

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, manifesta el vot 

afirmatiu del seu grup, sense deixar de fer esment a tres qüestions importants: 

En primer lloc, estem a primers d’abril i portem a aprovació una modificació de la 

bases d’execució del pressupost de l’any passat, i ho hem de fer perquè no tenim 

pressupost d’aquest any. Per tant, demano al govern que treballi per tenir un 

pressupost al més aviat possible. En segon lloc, celebrem que es mantinguin els 

convenis, perquè van ser durament qüestionats pel govern municipal l’any passat. 

Recordin que van haver de rectificar a partir de la reclamació i la protesta d’una colla 

d’entitats. Entenc que el conveni és una qüestió molt clara que, a més, obliga les 

parts (a l’Administració i a l’entitat). En tercer lloc, penso que hauríem pogut modificar 

les bases una mica abans, perquè haguéssim evitat incerteses a les entitats i els 

haguéssim donat una mica més de tranquil·litat durant aquests dos mesos anteriors. 

 

 

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

Popular, està d’acord que hi ha aportacions ideològiques, però el senyor López s’ha 

anat a fixar amb l’aportació més petita, la de 450 €, als amics de La Bressola. 

Ideològica és la posició dels dos estats, de l’estat espanyol i de l’estat francès, que 

d’una manera sistemàtica es dediquen a castigar la normalització de la llengua 

catalana arreu dels Països Catalans. I ens pertoca des de les estructures més 
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properes a la ciutadania defensar una cosa que per a nosaltres és important. Per tant, 

vull trencar una llança a favor de la tasca que s’està fent des dels amics de l’escola 

bressol i, si comencem a repassar el llistat d’aportacions, segur que trobaríem un 

seguit de subvencions que a mi personalment no m’agraden. També vull afegir que si 

avui no es portés això a aprovació, aquestes entitats es quedarien sense cap mena 

d’aportació. El nostre vot serà d’abstenció.   

 

 

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

matisa que actualment s’ha de pressupostar en un marc d’incertesa molt elevat per la 

crisi econòmica que patim. Per tant, en part aquest pressupost s’ha prorrogat perquè 

s’ha esperat a la liquidació del pressupost per tenir les xifres liquidades d’ingressos i 

pressupostar segons aquestes xifres finals d’ingressos i així afinar una mica més. 

A més, enmig d’aquestes setmanes també hi ha hagut la famosa sentència de l’1%, 

que significa d’1 milió d’euros pels endarreriments que s’han de pagar als funcionaris 

de l’Ajuntament. També hem de pensar que la pròpia Generalitat de Catalunya 

encara no té els pressupostos tancats. Tot i així, el procés de negociació és obert.  

 

 

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

aclareix que el seu grup també assisteix de bon grat quan són convidats a alguna 

festa o acte d’aquestes entitats. Malgrat el nostre vot en contra, jo estic molt a favor 

d’algunes subvencions, com és el cas de la subvenció de la Societat Protectora 

d’Animals de Mataró, de la qual jo he estat voluntària durant molts anys. Però hi 

votem contràriament perquè hi ha altres subvencions que són de caire totalment 

ideològic i creiem que també és temps de començar a prioritzar.  

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

Catalunya, recorda que la Ciutat es gasta 2 milions de pessetes (11.000 i escaig 

d’euros), a més de deixar-los el local, per al Consorci de Normalització Lingüística i 

nosaltres no ho hem posat en dubte en cap moment. El que ens sembla indecent és 

anar pagant escoles bressol de la Catalunya Nord o donar subvencions simbòliques 

—són 450 euros però de molts ajuntaments més i també de la Generalitat—. No sé 
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què hi hem d’anar a fer allà, igual que no ho sé quan hem parlat del que passa a les 

Illes o a la Comunitat Valenciana. Reclamem el dret de decidir nostre però obviem el 

dret de decidir dels altres. És una qüestió simbòlica. Donem també milers d’euros per 

als nens sahrauís, i em sembla molt bé. Però si a ells els donem diners, també 

hauríem de començar a pensar en els nens peruans, subsaharians, etc. Però podem 

ajudar tothom? Per exemple, ara fa poc hem viscut uns esdeveniments culturals i 

religiosos i no oblidem que les tres confraries més importants d’aquesta ciutat no han 

rebut ni un euro i s’han pagat el local de la seva butxaca.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

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

Plataforma per Catalunya.    

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 
 
 

10 -  AUTORITZAR A LA SOCIETAT AIGÜES DE MATARÓ SA 

PER CONCERTAR DUES OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG 

TERMINI, PER UN IMPORT GLOBAL MÀXIM DE 1.100.000,00 €, 

AMB DESTÍ A FINANÇAR LES INVERSIONS PREVISTES EN EL 

PRESSUPOST 2013. 
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

presenta la proposta següent: 

 
“Aigües de Mataró SA, ha demanat a l’Ajuntament de Mataró l’autorització per a la 
concertació de dues operacions de crèdit, d’import global màxim 1.100.000,00 € per 
finançar les inversions en xarxa d’aigües (PDAM) i en xarxa de clavegueram 
(PDCLAM) a executar en l’exercici 2013. Les condicions financeres màximes 
proposades per la Societat es detallen a continuació, tot i que fins ara no s’han rebut 
les ofertes formals de les entitats 
 
 

1a. Operació de crèdit  
Entitat BANKIA 
Import màxim 800.000,00 € 

Tipus d’Interès fix màxim 6,50% 

Comissió màxima d’obertura 0,75% 

Termini màxim  7 anys 

 

 

2a. Operació de crèdit  
Entitat Banc Popular 
Import màxim 300.000,00 € 

Tipus d’Interès fix màxim 6,50% 

Comissió màxima d’obertura 0,75% 

Termini màxim  7 anys 

 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció 
 
Per tot el que s’ha exposat, la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució 
següent: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA perquè concerti  
una operació de crèdit, d’import màxim 800.000,00 euros amb l’entitat financera 
BANKIA, per  finançar les inversions previstes en el pressupost 2013,amb les 
següents condicions financeres:  
 

Entitat BANKIA 
Import màxim 800.000,00 € 

Tipus d’Interès fix màxim 6,50% 

Comissió màxima d’obertura 0,75% 

Termini màxim  7 anys 

 
 

SEGON.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA perquè concerti  
una operació de crèdit, d’import màxim 300.000,00 euros amb l’entitat financera Banc 
Popular, per  finançar les inversions previstes en el pressupost 2013,amb les 
següents condicions financeres:  
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Entitat Banc Popular 
Import màxim 300.000,00 € 

Tipus d’Interès fix màxim 6,50% 

Comissió màxima d’obertura 0,75% 

Termini màxim  7 anys 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA.” 
 

 

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

Popular, explica que ara mateix Aigües de Mataró és l’única empresa municipal que 

pot fer inversions, la qual cosa demostra que hi ha uns números que quadren i que 

permeten tirar endavant iniciatives. Però nosaltres plantegem una premissa 

important: no caure en els mateixos errors en els quals hem caigut amb altres 

empreses municipals, com ara PUMSA. En la situació actual en què aquesta 

empresa genera dividends, que passen a l’Ajuntament, m’agradaria que es fes un 

estudi per saber, en el cas que una part important d’aquests dividends es destinessin 

a inversions, si això repercutiria en un menor endeutament. Un menor endeutament 

atenent, primer, la situació de crisi que no sabem fins quan s’allargarà i, segon, la 

privatització d’Aigües Ter Llobregat, que d’entrada ja comporta un increment de les 

tarifes d’aigua que ha de comprar Aigües de Mataró per després subministrar-ho als 

ciutadans, i quan no sabem si aquest increment serà exponencial al llarg dels anys, 

etc. Per tant, davant d’aquestes incerteses potser seria més prudent dur a terme una 

política més austera. Nosaltres, sense tenir aquest estudi en profunditat, ens hi 

abstindrem. 

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

votarà contràriament, perquè no creu que Aigües de Mataró, que ja ens dóna els seus 

dividends, a més s’hagi d’endeutar per fer inversions.  

 

 
 

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

Catalunya, diu que és cert que difícilment es pot entendre que una companyia que 
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dóna beneficis s’hagi d’endeutar. En el meu primer consell d’administració de fa uns 

dies es va explicar abastament, tant per part del Sr. Rey com del Gerent, quina era la 

manera de funcionar de l’empresa i que això era necessari. Hem de ser conseqüents 

amb allò que vam votar en el seu moment i, per tant, hi donarem suport.  

 
 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, opina que ara 

és imprescindible continuar invertint en els plans directors tant d’aigua com de 

clavegueram, perquè aquests dos serveis són bàsics per a la ciutat. Ara bé, ja s’ha dit 

abans, el que fem és traspassar part dels beneficis de la companyia a l’Ajuntament. 

Nosaltres hi vam donar suport, però sempre hem expressat al consell d’administració 

que aquesta mesura no ens convenç i volem conèixer a què es destinen aquests 

recursos. També vam donar-hi suport amb el compromís que tot el Grup Ajuntament 

fes esforços i s’hi impliqués i, en el cas d’AMSA, això significava dues coses:  

Una d’elles era un increment de la tarifa molt important —concretament es va quedar 

“només” en un 14% d’increment, gràcies a l’acord que vam subscriure, i no en el 18% 

o més que s’havia plantejat inicialment—. Però ara estem tenint notícies, d’acord amb 

els últims rebuts, que potser això no seria així i que potser també hi hauria algun 

increment. Aquest tema ens genera incertesa i en farem un seguiment per tal que 

això sigui tal com vam acordar. La segona prioritat a la qual ens vam comprometre va 

ser ajustar les retribucions de l’equip directiu d’AMSA perquè pogués fer el mateix 

esforç i s’adaptessin a la realitat actual tal com fa la resta del Grup Ajuntament i els 

treballadors de la pròpia empresa. Ja saben que en aquests moments hi ha un cert 

malestar, conflicte laboral i temes en mans de la justícia i confiem en vostè, Sr. Rey, 

com a president, per atendre aquests compromisos i resoldre aquestes situacions. És 

per tot això que ara ens hi abstindrem.  

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

expressa que al govern tampoc els agrada haver-se d’endeutar. Els dividends que 

paguem els paguem per pagar el deute de l’Ajuntament.  

El model d’explotació de l’aigua, com que és un recurs que genera una facturació 

molt estable és un gran servei financer i, en el cas d’Aigües de Mataró, com que és 

de capital públic, aquests guanys es poden reinvertir en la xarxa en forma de 

dividends. Per tant, endeutar-se per gust, no, sinó de manera responsable, és a dir, 

seguint el Pla Director per garantir l’excel·lent qualitat de servei de què gaudim a 
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nivell d’aigua i de clavegueram. Respecte a l’estudi que demanava el Sr. Safont-Tria, 

en seguirem parlant en el consell d’administració tantes vegades com calgui, però li 

volia donar aquesta idea. Pel que fa a l’augment de preus de l’ATLL i de l’ACA que 

vindran, el nostre esforç i de cara a reduir si cal les retribucions de l’equip directiu, la 

idea és fer cada vegada la companyia més eficient per absorbir nosaltres aquest 

increment de preus i no haver-lo de repercutir tot en la ciutadania, com, de fet, ja s’ha 

fet. També estem contents, gràcies a la millora de l’eficiència, de poder dotar cada 

any amb més fons el fons social: hem passat de 15.000 euros a 37.000 euros, 

funcionant molt bé de la mà dels serveis socials i generant una gestió empresarial 

per part nostra molt millor dels impagats. Finalment, a nivell del conflicte laboral, 

nosaltres, a la mínima que tenim l’oportunitat de fer coses que poden anar a favor 

dels treballadors, les apliquem, com ha sigut la sentència que hi ha hagut per pagar 

la part proporcional de la paga extra. Nosaltres, com a empresa, podríem haver 

presentat recurs, però la nostra voluntat era pagar-la i, de fet, ja s’ha fet durant el 

passat mes de març, d’acord amb el comitè d’empresa. Aquest és el tarannà i el punt 

de negociació on som, i la resposta del comitè i els treballadors està sent positiva.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

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

Plataforma per Catalunya.    

Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal Socialista 

(8) i corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

SERVEI D’INGRESSOS 
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11  - APROVACIÓ TARIFES PROPOSADES PER LA 

CONCESSIONÀRIA DEL CENTRE ESPORTIU EL SORRALL PER 

A ESPORTISTES FEDERATS I SOCIS DE CLUBS ESPORTIUS 

AMB CONVENI AMB EL CENTRE. 

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

proposta següent: 

 
“L’empresa Nuscamps SL, concessionària del Centre Municipal d’Esports El Sorrall, 
ha presentat una proposta a la Direcció d’Esports, consistent en un acord amb els 
clubs esportius de la ciutat per tal que els seus esportistes federats i els seus 
associats puguin tenir uns descomptes en les quotes d’utilització del centre esportiu. 
 
Aquesta proposta segueix la línia de la delicada situació econòmica que estan 
travessant els clubs i els centres d’esports per la davallada continuada de persones 
abonades, essent una bona idea en el sentit de cercar noves persones abonades i 
donar facilitats als esportistes i associats als clubs esportius de Mataró, interessants 
per a la pràctica i la promoció esportiva. 
 
Per aquesta raó en data 1 de març de 2013 es va reunir la Comissió de Seguiment 
del Centre Municipal d’Esports El Sorrall, presidida pel regidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Mataró i formada per membres de l’empresa Nuscamps, SL i per 
membres de la Direcció d’Esports, en la qual es va considerar i aprovar l’esmentada 
proposta de bonificacions en les quotes d’accés a la instal·lació esportiva a favor dels 
esportistes federats i associats als diferents clubs esportius de Mataró. 
 
En concret es proposa aprovar un descompte del 21% en la quota general mensual, 
de manera que passaria de 52,15 euros, a 41,20 euros al mes. També es proposa 
l’aprovació d’un descompte del 85% en els drets d’inscripció, que passarien de 67,34 
euros a 10 euros al mes. 
 
A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor 
delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de  l'Ajuntament, 
l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les següents bonificacions dels preus públics del Centre Municipal 
d’Esports, adreçades al col·lectiu d’esportistes federats i associats als clubs esportius 
de Mataró, les quals s’incorporen en l’annex 5.5, tarifes zona esportiva El Sorrall: 
 
 
 ANNEX 5.5 TARIFES ZONA ESPORTIVA EL SORRALL 

 

Quota abonament 

 

Quota inscripció federats i associat club esportiu amb conveni:  10,00 € 
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Quota abonament general federats i associat club esportiu amb conveni:  41,20 €   
 
Segon.-  Publicar el precedent acord al BOP i al tauler d’anuncis municipal.” 

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

Popular, anuncia el seu vot favorable. Tanmateix, farem un sí crític perquè la gestió 

externalitzada d’aquest servei la vam criticar des de l’inici. Som conscients de l’actual 

davallada d’abonats a aquest complex esportiu i el fet que les persones federades 

disposin d’un seguit de descomptes pot ser un incentiu per augmentar el nombre 

d’abonaments. També hi votem a favor perquè tenim en compte l’experiència que ens 

estan donant totes les externalitzacions que econòmicament no funcionen: com que 

al final qui ha de pagar la factura és l’Ajuntament, justament això és el que no volem.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa el seu vot favorable a l’aprovació de 

tarifes, tot i que reclama al Sr. Galbany una certa sensibilitat.  

Quan es van aprovar les ordenances fiscals i els preus públics i tarifes, es va introduir 

un element important per a nosaltres i així es va reflectir en les diverses intervencions 

de molts dels aquí presents, en el sentit de facilitar l’accés de tots els ciutadans, fins i 

tot de les rendes petites, als serveis públics que oferta l’Ajuntament. És evident que 

aquí hi ha una empresa privada i que, per tant, no és el mateix que si fos pública. De 

tota manera, jo li hagués agraït que aquest tema s’hagués plantejat a la resta de 

grups polítics per intentar arribar a una solució o intentar que les persones que en 

aquests moments en queden fora també es poguessin beneficiar d’aquests o d’uns 

altres preus en funció de la seva renda familiar. Ens agradaria que això es pogués 

tenir en compte i, si no ara, que s’obrís un intent de negociació amb l’empresa per 

introduir aquest element per tal que les persones amb una situació econòmica 

precària també poguessin accedir a aquestes instal·lacions esportives que van néixer 

amb una voluntat de servei públic.  
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El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, diu que en principi hi 

votaran a favor. Ens sembla una bona proposta, però volem remarcar tres coses: 

En primer lloc, el compromís amb la tarifació social, per tal de buscar tarifes que 

ajudin la gent a participar i gaudir dels serveis públics. Recordo que la Comissió de 

Tarifació Social fa temps que no es reuneix i estaria bé que tot això formés part 

d’aquest treball global de ciutat en tots els aspectes que es puguin donar. 

En segon lloc, hi ha el tema dels esportistes federats i socis de clubs esportius amb 

conveni amb el centre. Entenem i defensem que hi siguin tots els clubs de la ciutat en 

igualtat de condicions i que el centre no pugui decidir, sense que hi hagi un control 

polític, quin club en pot gaudir i quin club no en pot gaudir.  

En tercer lloc, voldríem que això es pogués ampliar també no només a l’esport 

federat, sinó també a l’esport escolar i a l’esport de lleure, per donar suport a la gent 

que fan esport escolar i extraescolar, als representants de les associacions esportives 

escolars, etc.  

 
 
 
El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, respon, respecte 

al fet d’ampliar els descomptes a altres col·lectius, com ara els de l’esport escolar, 

que ara mateix el que proposen és aquest model de descomptes a federats i socis de 

clubs. No obstant això, estudiarem la possibilitat per ampliar-ho a altres col·lectius. 

L’objectiu principal és augmentar el nombre d’abonats a la instal·lació i, per tant, 

respecte als clubs, com més en vinguin millor. Hi treballarem.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

URBANISME, MEDI AMBIENT I HABITATGE 

 

12  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL QUE 

AFECTA EL “SÒL NO URBANITZABLE”.   
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 5 de març de 2009, aprova inicialment la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Mataró en relació al sòl no 
urbanitzable i d’actualització del plànol de classificació del sòl de tot el municipi, amb 
l’objectiu principal d’adaptar-lo a les modificacions de la normativa, del planejament 
municipal i del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.    
 
En període d’informació pública i evacuació d’informes preceptius, es presenten 22 
al·legacions. 
 
La resposta individualitzada de les al·legacions s’incorpora a l’expedient administratiu 
i com annex a la present proposta, com a document amb el títol “Informe de resposta 
al·legacions Modificació puntual del PGOM-96 en relació al sòl no urbanitzable MPG-
71”, el qual també forma part de la documentació tècnica del projecte.  
 
La Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, informen amb una sèrie de 
esmenes i recomanacions, que han comportat modificacions en relació a l’aprovació 
inicial. 
 
No es preceptiu l’informe ambiental específic tal com justifica la memòria i confirma 
l’informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’adaptació al planejament territorial i a la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010), que afecta al sòl no 
urbanitzable, així com l’estimació de part de les al·legacions i la incorporació de les 
esmenes dels informes preceptius, han comportat modificacions en relació a 
l’aprovació inicial, que en resum són: 
 
1.  El document passa a anomenar-se:  "MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO-96 en 
relació al SNU. Adaptació del Pla general de Mataró al planejament territorial i 
director”.  
 
L’adaptació del PGOM-96, ara no es limita al del Pla director urbanístic del sistema 
costaner (PDUSC) com es feia en el document aprovat inicialment, sinó que s’amplia 
aquesta adaptació al Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) i al Pla director 
urbanístic per a la reserva del sòl de la Línia Orbital ferroviària (PDU-LOF) aprovats 
definitivament en abril 2010. Com refonen continguts d’aplicació directa no tenen la 
consideració de modificacions substancials. 
 
2.  Delimitació en el plànols d’ordenació dels espais oberts de protecció especial i 
preventiva del Pla territorial PTMB i vinculació normativa entre les Normes 
urbanístiques del PGOM i les Normes territorials i Directrius del Paisatge del PTMB. 
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3.  Es delimita la nova qualificació del subsistema ferroviari vinculat a la línia orbital 
ferroviària LOF, i la seva protecció corresponent d’acord amb el PDU-LOF. 
  
4.  S’adapten els límits del SNU-C1 costaner i SNU-CE especial del PDUSC al vigent, 
sense modificacions conceptuals ni físiques, únicament reajustant-los a la nova 
cartografia. 
 
5.  El plànol d’ordenació de la nova classificació del sòl es substitueix, grafiant 
exclusivament la classificació que afecta al sòl no urbanitzable, a resultes de 
l’adaptació del PDUSC. 
 
6.  El límit del PE del Montnegre-El Corredor es manté el vigent en els plànols 
d’ordenació, però s’explica en la memòria que aquest límit i les normes del Pla 
especial, es preveu modificar i que té relació amb el nou límit del SNU-C1. S’inclouen 
les referències normatives de l’àmbit PEIN  i XARXA NATURA 2000 del Montnegre-El 
Corredor.   
 
7.  S’elimina l’elaboració del Catàleg de masies i cases rurals en el marc de la 
Modificació puntual del PG i s’adapten les Normes urbanístiques de manera que el 
Catàleg s’elaborarà mitjançant el Pla Especial corresponent.  
 
8.  Es mantenen les delimitacions de les zones 4e2 “Conservació de l’hàbitat rural en 
SNU” del vigent PGOM-96, modificant la normativa de zona 4e2, condicions 
d’edificació i ús, per a harmonitzar-la amb les determinacions pel desenvolupament 
del Pla especial de masies i cases rurals que es redacti posteriorment. 
 
9.  S’elimina la nova zona 6c “Dotacions i serveis privats en SNU” i la corresponent 
qualificació en l’àmbit de l’Hotel Castell de Mata, seguint la prescripció establerta a 
l’informe de la DGU. Es defineix en les Normes urbanístiques el règim establert per 
aquesta casuística. 
 
10.  S’elabora un refós de la part de les Normes urbanístiques que afecten al sòl no 
urbanitzable, i es refonen també la regulació de les Normes urbanístiques de la 
Modificació puntual del PGO en relació al “Touring Club” i la del Pla Especial del “Golf 
de Llavaneres”. 
 
11. Actualització del document a la nova cartografia de l’Ajuntament incorporant els 
topònims de cases, camins, rieres i torrents. 
 
12.  S’incorporen els elements catalogats pel Pla especial del Patrimoni, els edificis i 
la delimitació de les àrees d’expectativa arqueològica.  
 
Les modificacions dels documents no representen canvis substancials d’acord amb 
l’article 112.2 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, al no adoptar nous criteris respecte a l'estructura general o al model 
d'ordenació del territori, ni a la classificació del sòl. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006, pel 
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qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- 
Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Mataró 
en relació al sòl no urbanitzable, que passa a anomenar-se “Modificació puntual del 
Pla general PGOM-96, sòl no urbanitzable – Adaptació del Pla general d’ordenació de 
Mataró al planejament territorial i director”, amb les esmenes introduïdes arran de les 
al·legacions en informació pública, els informes preceptius emesos de la Direcció 
General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el planejament territorial i les 
modificacions de la normativa d’urbanisme.. 
 
Segon: 
Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, d’acord 
amb el contingut del document “Informe de resposta al·legacions Modificació puntual 
del PGOM—96 en relació al sòl no urbanitzable MPG-71”, adjuntat a la present 
proposta i que forma part de la mateixa a tots els efectes. 
 
Tercer: 
Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres 
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic. 
 
Quart: 
Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 
Municipal, així com als Ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb 
Mataró.“ 
 
 

 

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

Popular, comença dient que la ciutat de Mataró s’ha caracteritzat, en referència al sòl 

no urbanitzable, per la poca planificació i per un cert desordre especialment en els 

espais agrícoles i forestals, la qual cosa ha comportat un seguit d’irregularitats.  

Coincidim amb el fet que el que s’ha de desenvolupar és que l’ús agrícola i forestal 

sigui dominant i prioritari. Compartim moltes de les modificacions que es porten avui a 

aprovació, però estem en desacord amb alguns temes: 

En primer lloc, amb el tren orbital. Des dels pagesos i des de la CUP, demanàvem 

que en aprovació provisional no s’inclogués la línia orbital, la qual cosa hauria estat 

una bona declaració d’intencions i de defensa dels interessos de la ciutat per evitar el 

que per nosaltres és el trinxament d’una part molt important de les Cinc Sènies. 
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Preteníem que no es fes aquesta inclusió ara i que fos la institució superior qui 

acabés imposant per imperatiu legal una cosa que, com ha manifestat la Sra. 

Rodríguez, aquest govern tampoc comparteix. 

En segon lloc, cal dir que avui ens porten a votació una documentació que pensem 

que no és completa, perquè no inclou el Pla Especial de Masies, un pla que 

determinarà i definirà quins són els usos i les possibilitats que tindran tot un seguit de 

masies. En funció d’aquest catàleg, el que avui portem a aprovació pot tenir una 

realitat molt diferent de la que ara ens podem imaginar. No volem, per tant, que el 

que avui votem sigui només un acte de fe perquè no sabem encara com acabarà el 

catàleg de masies i volem evitar que en una propera votació el catàleg acabi sent un 

colador d’usos i activitats que ara inicialment sembla que no hi haurien de ser.  

Per aquests motius, nosaltres, malgrat compartim moltes de les coses que avui es 

porten a votació i que ja tocava regular, ens hi abstindrem.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que la Sra. Rodríguez l’ha trucat aquest 

matí i han estat parlant sobre la seva posició de vot, però, com que no recordava que 

ara falta la informació sobre el Pla Especial de Masies, s’abstindran. És veritat que, a 

més a més, aquest Pla de Masies ha estat reclamat com un element important. 

Malgrat això, anem avançant i no ens desagrada com s’ha presentat l’aprovació 

provisional d’aquesta modificació. Entenem també que tot això té un passat i, 

d’alguna manera, nosaltres, des del govern d’esquerres d’aquell moment, vam fer 

possible que avui tot això es pugui tirar endavant. Per tant, m’agradaria que aquest 

Pla Especial de Masies s’inclogués en l’expedient al més aviat possible i, com que 

ara és l’aprovació provisional, crec que això es podrà fer i podrem donar el nostre vot 

favorable en l’aprovació definitiva.  

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

manifesta que ha tingut converses amb la Sra. Rodríguez i que ha pogut parlar amb 

ella del tema. En el ple passat ja vaig dir que hi votaríem favorablement i així serà.  

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

Catalunya, en al·lusió a les paraules del Sr. Martínez, opina que el portaveu d’ICV-
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EUiA només parla del govern d’esquerres en referència a coses positives, però de les 

negatives no en diu res. Nosaltres hi votarem favorablement, perquè ja toca endreçar 

aquella zona de la ciutat i toca atorgar usos respectuosos amb l’activitat agrícola, 

però també uns altres tipus d’usos que hi poden donar vida.  

 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, puntualitza dues coses respecte el tema de la línia orbital:  

No és un caprici sinó que la pròpia normativa ho diu així i ho llegeixo textualment: 

“Els dos plans directors urbanístics determinen, amb la seva disposició addicional, 

cadascuna d’elles, que els municipis afectats hauran d’adaptar el planejament 

general en el termini de dos anys des de la publicació de l’aprovació definitiva del Pla 

Director Urbanístic”. També, quan es va suspendre l’aprovació inicial, la Generalitat, 

que ja tenia molt avançat aquest document, així ho va fer constar: “En cas que 

s’aprovi de forma definitiva el Pla Director Costaner, abans de l’aprovació provisional 

caldrà incorporar aquestes afeccions al sòl no urbanitzable de Mataró”. 

Insisteixo que si nosaltres enviem aquest document a la Generalitat amb aquestes 

condicions serà retornat i així podem estar indefinidament. Pensem que aquella zona 

necessita d’una vegada per totes estar definida.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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13 -  APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PGOM PER TAL DE FER COMPATIBLE UN EQUIPAMENT 

DOCENT A LA PLAÇA ROCAFONDA 

 

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

proposta següent: 

 
“El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació municipal per compatibilitzar un equipament docent sota la plaça 
Rocafonda, amb l’objecte de fer possible la ubicació d’una escola d’adults a la part de 
l’aparcament de la plaça Rocafonda, on l’edifici sobresurt en relació a les rasants dels 
carrer i es configura un local amb accés des de l’av. Perú. 
 
La construcció de l’aparcament i la nova urbanització de la plaça va finalitzar l’any 
2005. El projecte preveia un local de 338 m2 vinculat a l’activitat d’aparcament, en la 
part que sobresurt respecte a la rasant del c. Perú i els dos transversal, però mai s’ha 
desenvolupat. Actualment aquest espai amb consideració de planta baixa, està 
ocupat per 16 places d’aparcament de vehicles i 1 de motocicleta, en règim de lloguer 
per l’empresa municipal Gintra, SL. De les 187 places de vehicles que disposa 
l’aparcament, només estan ocupades un 80% aproximadament, per tant no és un 
inconvenient la supressió de les places d’aparcament esmentades.  
 
El Pla especial d’equipament – Sector Mataró Nord, aprovat definitivament el 26 de 
maig de 1999, regula de manera singular i no habitual una planta baixa a sota la 
superfície de l’espai de la zona verda, o sigui la coberta de la planta baixa forma part 
continua de la zona verda de tot l’àmbit de la plaça. 
 
L’àmbit de la modificació puntual és d’una superfície de 2.076 m2, delimitada per 
l’actual pl. Rocafonda,  2.028 m amb la qualificació d’espais lliures o zona verda 
compatible amb aparcament (clau V/Ca), i 48 m2 de vial en la cantonada del c. Pablo 
Ruiz Picasso i c. de la República Dominicana. 
 
La proposta és deixar 1.054 m2 amb la qualificació d’espais lliures o zona verda 
compatible amb aparcament (clau V/Ca) i qualificar 1.022 m2 també d’espais lliures o 
zona verda però compatible amb el sistema d’equipament docent (V/Eed). 
 
La coexistència de dos usos diferents en un mateix terreny qualificat com a sistema, i 
en concret de zona verda amb altres usos, està prevista als articles 215.2 i 251.4 de 
les Normes urbanístiques del Pla general, i a l’article 35.2 del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.  
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Vist l’informe jurídic, els articles esmentats i els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- 
Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal per 
compatibilitzar un equipament docent sota la plaça Rocafonda. 
 
Segon: 
Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya i en el tauler d’edictes municipals.  
 
Tercer: 
Demanar informe a tots aquells organismes externs que siguin necessaris en funció 
de les seves competències, així com als serveis municipals. 
 
Quart: 
Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 
Municipal.” 
 
 

 

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

Popular, creu que s’ha constatat durant massa anys que l’Escola d’Adults treballa en 

unes condicions precàries, en un espai insalubre, no adaptat i on la tasca docent no 

es pot exercir amb qualitat. Vull recordar un episodi molt recent, a finals de l’any 

passat, com és la presència de rates; o l’actual situació, en què les classes s’han de 

fer enmig d’un passadís perquè no es disposa dels espais suficients. 

L’Escola d’Adults actualment està disgregada i la solució que ara se’ns presenta 

continua amb aquesta disgregació, la qual cosa no ens agrada. Però també he de dir 

—en aquest cas a favor del que se’ns presenta— que en set anys és la primera 

solució que es posa sobre la taula per trobar una alternativa a una situació que era 

inaguantable tant per als usuaris com per als treballadors.  

Ja la CUP, al juny del 2009, va presentar una proposta de resolució on exigíem a 

l’IME que busqués un emplaçament alternatiu a l’edifici del carrer Poeta Punsola. 

Aquella demanda va quedar en l’aire i no és fins ara que tenim una proposta en ferm, 

concreta i a la qual donarem suport. Com a mínim, de forma bastant propera, hi haurà 

un espai alternatiu, però vetllarem perquè aquest espai sigui el més digne possible i, 

alhora, perquè es compleixi el que ha dit el Sr. Galbany sobre el fet que no renuncia a 
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un emplaçament definitiu futur que pugui acabar oferint les condicions de treball per a 

aquest equipament educatiu.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, accepta la urgència que comporta la situació de 

deteriorament dels espais que utilitza l’Escola d’Adults. Entenem que és una situació 

que ve de lluny i que es va intentar resoldre, perquè hi ha una llarga història de 

compromís de la ciutat amb les escoles d’adults. Vostès saben que aquesta és una 

escola d’adults municipal i també és una relíquia, perquè la ciutat entén que s’ha 

donar aquell servei que la Generalitat no dóna, etc. No és l’única escola que està 

precària a Mataró. Les escoles d’adults són una gran aposta que hauríem de fer 

d’una manera seriosa i compromesa perquè cada cop més la crisi està abocant a un 

gran sector de la població a renovar-se o quedar-se fora del mercat laboral. Tenim 

aquesta escola que ens costa diners però que estan molt ben invertits, però és cert 

que està en una situació precària. Acceptem, doncs, la urgència de donar una solució 

a aquests espais i entenem que això ara ha de passar per aquí, però també sabem 

que totes les situacions de provisionalitat s’allarguen molt. Aquesta també va ser 

provisional. Quan algú va decidir que hi havia uns locals al carrer Poeta Punsola per 

poder realitzar l’activitat, també va pensar que això seria per a uns pocs mesos o 

alguns anys. És per això que ens fa una certa por que aquesta escola estigui 

disgregada en dos espais i la situació s’allargui. Recordem que també s’havia aprovat 

la solució de compartir espais amb un centre educatiu, com és el Germans Bertomeu, 

però amb dificultats perquè hi ha franges horàries que coincideixen. I l’Escola Els 

Tarongers, que és del Departament d’Educació, també comparteix espais amb 

l’Escola Camí del Mig. Per tant, tenim a la ciutat una situació que no ha anat a millor i 

l’Escola de Can Marfà, que també ocupa els espais de la tarda de l’Institut Damià 

Campeny, n’és un altre exemple. Hem de ser molt curosos perquè les solucions 

aparentment imprescindibles s’acaben eternitzant i el que creen és un sostre per a la 

possibilitat d’aquest creixement.  

El Sr. Galbany ha dit que el nombre d’alumnes a l’escola s’ha incrementat amb el 

temps. Tenim molts joves a la ciutat sense formació, amb fracàs escolar, que són 

usuaris potencials de l’Escola d’Estiu també als matins. Això vol dir que hauríem de 
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tenir el compromís de ciutat i per això recollim la paraula del Sr. Galbany de que al 

mes de maig/juny parlarem de quin és l’horitzó de possibilitat que aquestes escoles 

tinguin un edifici propi que es pugui utilitzar matí i tarda i on es puguin fer les activitats 

que corresponen a aquest moment social, en què la formació passarà a ser un dels 

elements determinants de la gent que ha sortit de l’escola sense formar-se i de les 

persones que en el seu moment no van tenir l’oportunitat. Per tant, hi estem d’acord 

però entenem que cal mirar més enllà. 

 

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

anuncia que el seu grup s’hi abstindrà perquè són conscients de la urgència de 

solucionar el problema de l’Escola d’Adults. També ens hi abstenim pel malestar que 

ens ha arribat d’alguns veïns del barri i, com que és una aprovació inicial, volem 

continuar-ne parlant amb les persones de Rocafonda perquè ens donin la seva opinió 

respecte d’aquest tema.   

 
 
 

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

necessitat de nous espais per a l’Escola d’Adults, que s’han de dignificar aquests 

espais i que, a més, estem en un moment en què no s’ha de reduir l’oferta formativa, 

sinó tot el contrari. És per això que nosaltres hi votarem favorablement. 

Creiem també que, tot i que és un moment de crisi que afecta les inversions, hi ha 

d’haver idees. És aquí on també apel·lem i vetllarem perquè es treballi en un projecte 

de futur en què aquesta escola estigui unificada. És important tenir una visió més a 

llarg termini. Hauríem de fer aquesta reflexió i pensar en aquest mapa de la formació 

que estem oferint a la ciutat, de la funció de les escoles d’adults i de com incrementar 

l’oferta formativa. És el moment també de repensar aquests punts que tenim a la 

ciutat que estan fent formació d’adults per dignificar i donar-los el valor que 

necessiten. Finalment, val a dir que ens porten aquest tema avui aquí i una vegada 

més en aquest ple hem de posar de manifest que ens porten els temes sense haver 

passat pels canals corresponents, com és el Consell Territorial del barri de 

Rocafonda. Des de fa molts anys s’està treballant al barri, amb la participació dels 

diferents agents, i pensem que era del tot necessari poder haver parlat i exposat 
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aquesta qüestió en el si d’aquest organisme. Novament demanem que es compleixin 

els requisits i canals establerts, però estem a favor de dignificar aquests espais que 

l’Escola d’Adults i el barri es mereixen.  

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

continuarà treballant per trobar un espai definitiu per a l’Escola d’Adults de Can Noè. 

No obstant això, cal ser conscients que aquest espai podria venir donat dins d’uns sis 

anys. Cal estudiar molt bé la planificació de la ciutat, que ara mateix és molt 

complexa —en parlarem al maig/juny—, i si més no ara estem treballant per donar 

una resposta immediata a la situació de provisionalitat del local actual. 

Pel que fa al Consell Territorial de Rocafonda, té raó la Sra. Prados: no ho hem portat 

encara perquè es tracta d’una proposta inicial. Ho hem estat treballant i pràcticament 

només n’era coneixedora la mateixa escola, però els propers dies ens posarem en 

contacte amb el Consell i els donarem totes les dades.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    
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VIA PÚBLICA 

-Servei de Mobilitat- 
 

14  - APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL 

SERVEI D’AUTOTAXI DE MATARÓ. 

 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Per decret 1223/2013, de 20 de febrer, la regidora delegada de Via Pública, Obres, 
Serveis i Manteniment, ha aprovat l’avantprojecte de l’Ordenança municipal del 
Servei d’autotaxi de Mataró. 
 
Ha estat traslladada als grups municipals, en compliment de l’article 73.10 del 
Reglament Orgànic Municipal, sense que hagin presentat al·legacions. 
 
En l’aprovació inicial en relació a l’avantpojecte es modifica l’article 29 de 
l’Ordenança, que diu que: “No es pot iniciar un servei de taxi si a una distància inferior 
a 50 metres hi ha una parada, excepte si l’usuari és una persona amb mobilitat 
reduïda o en supòsits d’emergència justificada”. La nova redacció seria la següent: 
“No es pot iniciar un servei de taxi si a una distància inferior a 50 metres hi ha una 
parada, excepte si l’usuari és una persona amb mobilitat reduïda, en supòsits 
d’emergència justificada  o en el cas de serveis concertats”. Aquesta modificació es 
porta a terme en concepte d’aclariment envers el seu article 31 estableix que: “Els 
usuaris podran concertar la prestació del servei de forma anticipada. (...)”. 
 
Així mateix, el text de l’avantprojecte inicial ha estat revisat pel Consorci per la 
normalització linguística. 
 
Atès que el Servei de Mobilitat ha informat sobre les circumstàncies que han 
aconsellat la revisió de l’Ordenança municipal del Servei d’autotaxi de Mataró vigent 
aprovada definitivament el 30 de juny de 2004, amb la voluntat de simplificar i 
reordenar el seu contingut, obviant el que ja regula la pròpia Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, del taxi,  i desenvolupant aquells aspectes que la Llei preveu. 
 
Vistos els informes precedents, l’article 73.10 Reglament Orgànic Municipal; els 
articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local; i 
article 179 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar inicialment la l’Ordenança municipal del Servei d’autotaxi de Mataró. 
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Segon.- Obrir un termini d’informació pública de trenta dies, perquè puguin presentar-
se reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança en cas de no presentar-se 
reclamacions ni suggeriments.” 

 

 

 

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

Popular, anuncia l’abstenció del seu grup. Una abstenció que no té res a veure amb 

el contingut, sinó perquè personalment desconec quines són les necessitats i la 

realitat actual del sector del taxi. Entenc que el fet que el sector hi doni suport ja és un 

punt positiu, però des de l’honestedat no me’n puc posicionar per desconeixement.  

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

manifesta el seu vot d’abstenció perquè és una aprovació inicial i perquè, parlant amb 

alguns taxistes, han pogut constatar que n’hi ha molts que no s’acaben d’aclarir 

massa entre ells. Vull seguir parlant amb ells i ja veurem en la propera.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 4,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre del 

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 
15  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER LA 

CREACIÓ D’UN MAPA SANITARI DE LA CIUTAT DE MATARÓ. 
  

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“Els serveis sanitaris han patit una bona part de les retallades pressupostàries dels 
darrers temps. De forma general, s’ha empitjorat el servei tot repercutint 
negativament tant en els usuaris com en les condicions laborals dels treballadors 
sanitaris. L’Hospital de Mataró, l’Hospital Sant Jaume, els CAP són els serveis més 
utilitats per la població que reclama no només una millora qualitativa del servei, sinó 
també la màxima transparència amb una gestió sanitària que compta amb els 
recursos de tots els ciutadans. 
 
La Coordinadora per la defensa de la sanitat pública Mataró és un front cívic amb la 
representació d’entitats veïnals, sindicals i cíviques que treballen a favor de la qualitat 
i l’eficiència del sistema sanitari públic i en contra de les retallades.  
 
Tot i que les competències en sanitat corresponen a la Generalitat, representants del 
govern municipal formen part del Consell Rector del Consorci Sanitari de Maresme. 
 
La CUP creiem, que des de les responsabilitats i competències polítiques, s’hauria 
d’obrir un espai a la participació ciutadana per tal de vetllar per la garantia d’un servei 
de sanitat pública i de qualitat.  
 
En converses entre la Coordinadora per la defensa de la sanitat pública de Mataró 
Maresme i el govern municipal, aquest darrer es va comprometre a iniciar els tràmits 
per l’elaboració d’un Mapa Sanitari de Mataró. Aquest mapa, havia d’establir les 
necessitats sanitàries preventives i assistencials, visualitzar la realitat existent en 
temes com les llistes d’espera, la relació amb el veïnatge... Tot i que ha passat més 
d’un any, encara no se’n té cap informació. 
 
Davant d’aquests fets, el grup municipal de la CUP proposa els acords següents: 
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1) El govern municipal coordinat amb les estructures sanitàries pertinents de la 

Generalitat de Catalunya (consorci Sanitari, ICS...), iniciaran, amb la màxima 
celeritat, els treballs per a la realització del Mapa Sanitari de Mataró.  

 
2) L’Alcalde de Mataró, com a vicepresident del Consell Rector del Consorci 

Sanitari del Maresme, demanarà a l’òrgan competent, la incorporació de  
representants de la Coordinadora per la defensa de la sanitat pública Mataró 
en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.” 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, avança el seu vot favorable tant a la part 

expositiva com a la part dels acords. Ens agradaria que aquesta vegada, si la 

proposta tira endavant, els acords es portessin realment a terme, especialment el que 

diu que “amb la màxima celeritat es realitzi el Mapa Sanitari de Mataró”. També 

voldríem, en cas d’aprovació, que el govern fos capaç d’especificar aquesta celeritat.  

Pel que fa a la segona proposta, nosaltres també l’hem recollida en diverses ocasions 

i, per tant, hi estem d’acord. Pensem que és hora que s’incorporin aquests 

representants de la Coordinadora en defensa de la sanitat pública. 

 

 

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, comença dient que la proposta els sembla extemporània.  

En primer lloc, és una proposta en què es demanen dues coses: una d’elles és un 

Mapa Sanitari de Mataró i l’altra és l’accés al Consell Rector. En relació amb això, 

m’agradaria dir que a la reunió de la Comissió Municipal per la Sanitat Pública, que 

va tenir lloc el dia 18 de febrer del 2013, on hi havia presents representants dels 

grups municipals (PP, ICV, PSC, CIU, l’Alcalde), la Coordinadora, el president del 

Consell Rector, el gerent del Consorci Sanitari, el responsable del CatSalut, la 

coordinadora de l’àrea de Participació, és a dir, totes les persones vinculades, es va 

fer la presentació del Mapa Sanitari en Power Point, es va explicar i, a més, es va dir 

on es trobava l’accés directe al Mapa, que està penjat al web de la Generalitat, que 

és la competent per a l’elaboració del Mapa Sanitari, un mapa que ve de l’època de 

la Sra. Geli i que té vigència fins al 2016. Em sorprèn, per tant, que el Sr. Martínez, 

que estava present el dia de la reunió, ara demani a l’Alcalde la màxima celeritat per 
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elaborar el Mapa. No acabo d’entendre si és que no els va arribar la documentació o 

el Mapa no es va presentar correctament o si al web de la Generalitat no hi han 

trobat l’accés. Per cert, la CUP no va excusar la seva assistència.  

Pel que fa al segon punt, també en la reunió es va dir el mateix, és a dir, que el 

Consorci Sanitari té unes competències delegades per la Generalitat, amb uns 

Estatuts molt concrets, i fins i tot el gerent es va oferir una altra vegada a parlar amb 

el Comitè i la Coordinadora. El gerent ens va explicar que el Consorci ha habilitat una 

sèrie de mecanismes de participació, tal com fem amb el Comitè de Treballadors, 

que participen en algunes trobades del Consell Rector on exposen la seva situació, i 

també va proposar que es podia fer el mateix amb la Coordinadora. És a dir, hi votem 

en contra perquè és una proposta que queda buida de contingut, ja que els acords es 

presenten quan ja estan resolts, és extemporània i sembla que es vulgui fer una 

proposta amb efectes futurs quan està feta de forma retroactiva. Ja s’ha fet, s’ha 

parlat i s’ha establert.  

 

 

 

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

Popular, respon a la Sra. Ortiz, dient que no està clar què entenem per Mapa Sanitari 

de Mataró. Per nosaltres, està clar que el Mapa Sanitari de Mataró ha de comptar 

amb les aportacions de les entitats que tenen competències dins l’Ajuntament, però 

també ha d’incorporar un seguit d’informació referent a la qualitat del servei, quines 

són les llistes d’espera que hi ha, etc. Consultant-ho amb membres de la 

Coordinadora que van ser en aquesta Comissió per la Sanitat, m’han explicat que en 

aquella reunió no es va presentar un Mapa Sanitari, sinó que senzillament es va 

presentar un Power Point amb les adreces de les pàgines web on es poden buscar 

aquestes dades que nosaltres reclamàvem.  

El que nosaltres demanem és quelcom de més extens, profund i real de què està 

passant en aquests moments, per tal que com a Ajuntament tinguem capacitat de 

maniobra davant de possibles necessitats. En canvi, el que aquí se’ns presenta és un 

enllaç a una pàgina web que ja existeix i que no aporta res de nou. Pel que fa al 

segon acord, l’hem mantingut perquè, malgrat que hi hagi uns Estatuts que no ho 

permetin, s’intenti d’alguna manera que hi hagi la presència d’un col·lectiu que al 

nostre entendre pot fer aportacions molt interessants.   
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, no entén l’explicació que ha donat el Sr. Safont Tria i, al seu parer, si la 

CUP volia una altra cosa haurien d’haver demanat aquesta altra cosa. El que no 

entenem gens és que, atès que aquesta proposta de resolució ha quedat tres 

vegades sobre la taula, per què aquesta informació no li ha arribat al Sr. Safont-Tria. 

I, al contrari, per què el Sr. Safont-Tria no s’ha preocupat d’assabentar-se’n, ja que 

ara ens posa en un dilema. En qualsevol cas, nosaltres entenem que sí que es van 

donar les explicacions corresponents i estem d’acord amb la informació que ens ha 

donat la Sra. Ortiz. Per això hi votarem contràriament. Demanem a tots plegats una 

mica de coordinació. 

 
 
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, reconeix que és 

cert que en la reunió que la Sra. Ortiz ha esmentat es va passar el Mapa Sanitari que 

es pot trobar al web de la Generalitat, però també ho és que és un Mapa del 2008. En 

aquella mateixa reunió es va dir que del 2008 fins ara han passat coses, entre altres 

que hi ha hagut una sèrie d’ajustos pressupostaris i, per tant, s’ha d’actualitzar i hem 

de saber la realitat que tenim en aquests moments i sobretot quina és la projecció 

que tindrem per als propers anys. En la reunió es va demanar precisament això, és a 

dir, més informació: no només els CAPS i les ràtios que en aquests moments té cada 

centre, sinó més dades en funció de l’evolució de la població, la infància o gent gran, 

etc. Jo entenc que això és un Mapa Sanitari. Per exemple, una informació que no 

apareixia és la que fa referència a l’ampliació del CAP de Cirera-Molins, que tampoc 

quedava dibuixada en aquesta projecció.  

Per tant, entenc que sí que es va presentar aquest Mapa, però crec que és oportú 

conèixer quina és la realitat sanitària a la ciutat i com es projecta de cara als propers 

anys. És per això que el nostre grup donarà suport a la proposta.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (3),  corresponent 

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 

membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular (1). 

Vots en contra: 13,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 

16 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER QUÈ 

ES REALITZIN LES MILLORES NECESSÀRIES PER LA 

REVITALITZACIÓ DEL PORT DE MATARÓ I GARANTIR LA 

CONTINUÏTAT D’OFERTA LÚDICA, DE RESTAURACIÓ I DE 

COMPLEMENTS DE LA INDÚSTRIA NÀUTICA. 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que aquesta proposta queda anul·lada 

per Decret núm. 2132/2013 de 2 d’abril. 

 

 

DECRET 
2132/2013 de 2 d'abril 

Assumpte: Rectificació error en l’ordre del dia del Ple municipal de 4 d’abril de 2013 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

Per Decret 2117/2013 de 28 de març es va aprovar la convocatòria i ordre del 
dia del Ple de l’ajuntament de 4 d’abril de 2013. Revisada la convocatòria 
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esmentada, per Secretaria s’ha advertit una errada en la confecció de l’ordre 
del dia. En concret la inclusió a la mateixa convocatòria i ordre del dia del 
punt núm. 16 consistent en la Proposta de Resolució que presenta el grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya per què es realitzin les millores 
necessàries per la revitalització del Port de Mataró i garantir la continuïtat 
d’oferta lúdica, de restauració i de complements de la indústria nàutica. 
 
A la Junta de Portaveus celebrada el dia 28 de març de 2013 es va informar 
que, seguint el que s’havia acordat en la Junta de Portaveus de 11-3-2013, el 
dia 25 de març finalitzava el termini per presentar Propostes de Resolució, 
Precs i Preguntes. Comprovat que la Proposta de Resolució abans 
esmentada es va presentar el dia 26-3-2013, la inclusió d’aquest punt a 
l’ordre del dia de la sessió plenària a celebrar el 4-4-2013 és indeguda. 
 
Tenint en compte el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de 
Procediment Administratiu Comú, correspon rectificar el Decret anterior per 
error material. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,  
 
RESOLC:  
 
Primer.-  Anul·lar el punt núm. 16 de l’ordre del dia de la sessió plenària a 
celebrar el 4 d’abril de 2013, aprovat per Decret 2117/2013 de 28 de març, 
per haver-se inclòs de forma errònia. 
 
Segon.- El punt núm. 16 indicat passarà a formar part de les Propostes de 
Resolució a incloure en la sessió ordinària del Ple del mes de maig. 
 

 

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

Catalunya, explica que per raons diverses aquesta proposta de resolució i tres 

iniciatives més del PP van ser entrades al migdia tard. Nosaltres no ens queixem 

perquè ha estat error nostre, però demanarem la mateixa exigència que ens imposem 

nosaltres mateixos a la resta de grups, quan es presenti una iniciativa, o bé una 

pregunta o bé un prec. I podria fer la trampa i, en un altre prec d’algú, podria demanar 

la paraula i comentar que el prec també l’anàvem a presentar nosaltres però que per 

un descuit no ha entrat.   

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que aquest tema ja ha estat tractat 

més d’una vegada. A partir d’aquest ple, així serà: una pregunta i un prec, tal com 
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recull el ROM, seran dues. S’hauran de presentar per separat o comptaran com a 

dues. 

 

 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

17  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA DEMANANT LA ELABORACIÓ I APLICACIÓ D’UN 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ POLICIAL EN CAS DE FESTES 

D’AFLUÈNCIA MASSIVA. 
  

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta el Prec 

següent: 

 
“A principis del passat mes de novembre, aquest Grup municipal va adreçar un prec 
al govern municipal per ser contestat per escrit demanant un informe exhaustiu sobre 
les incidències ocorregudes durant les festes de celebració de la castanyada a la 
nostra ciutat, a partir de les informacions de testimonis que alertaven, tal com els hi 
varem explicar, de l’existència de risc en un local d’oci. 
 
En virtut de la resposta rebuda per part del govern municipal, i sense dubtar del 
rigorós acompliment per part dels cossos policials de les seves funcions, però atenent 
als evidents riscos d’alguns esdeveniments d’afluència massiva, formulem el següent 
prec: 
 
1. El govern municipal encarregarà, amb la màxima celeritat, l’elaboració d’un 
protocol d’actuació per a festes especialment destacades com ara la castanyada o 
cap d’any entre d’altres, què, en el marc de la normativa d’espectacles, determini les 
inspeccions a realitzar a l’interior de les sales de festes per tal de comprovar 
l’acompliment de les normatives en vigor en aspectes cabdals com ara que 
l’aforament no estigui al límit, l’operativitat de les portes d’emergència i els accessos 
d’evacuació, les senyalitzacions, els extintors,..., és a dir, en tots aquells aspectes 
que tenen per objectiu garantir la seguretat, amb la intenció d’aminorar el possible 
risc per a les persones.” 
 

 

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

Manteniment, accepta el prec perquè aquest govern és molt estricte i rigorós amb les 



 70

mesures de seguretat d’aquelles festes, la regulació de les quals ve a la Llei  de 

Policia d’Espectacles. Som estrictament curosos amb el fet que només es puguin 

celebrar aquelles festes que compleixin tota la normativa. Des dels serveis de Via 

Pública i Protecció Civil i Policia Local ja s’està gestionant aquest protocol perquè 

tots els serveis implicats en vetllar perquè un acte d’afluència massiva, com ara una 

festa de Cap d’Any, una Castanyada o concerts a l’aire lliure, etc., puguin actuar 

d’una manera coordinada. Això ja ho estem treballant. Tant és així que justament 

s’ha enviat, aprofitant que hi havia a l’Escuela Nacional de Protección Civil de Madrid 

un curs sobre anàlisi i gestió de riscos en activitats de grans concentracions 

humanes, un tècnic de Policia i un tècnic de Protecció Civil.  

Per tant, acceptem el prec presentat.  

 

 

18 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA DEMANANT LA REBAIXA DE L’INCREMENT DE 

PREU EN EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

COMERCIALS PER AQUELLS USUARIS QUE PATEIXIN UN 

INCREMENT SUPERIOR AL 7%. 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta el Prec 

següent: 

 
“En el Ple del passat mes de març el Grup Municipal Socialista ja va formular unes 
preguntes relatives al canvi de gestió de la recollida de residus comercials atesa la 
manca d’informació rebuda sobre aquest canvi de gestió fet a través de l’aprovació 
d’una modificació de les ordenances fiscals i no del treball conjunt i el consens 
resultant amb els usuaris receptors del servei i ateses les nombroses queixes d’ 
usuaris que s’han adreçat a nosaltres. 
 
Atesa la resposta de la Regidora responsable en la darrera comissió informativa del 
dia 12 de març. 
 
Atès que tenim constància de que el canvi en la gestió d’aquest servei ha comportat 
en molts usuaris un increment del preu públic superior al 7 % acordat, produint-se en 
alguns casos pujades per sobre del 200 %. 
 
Atès que aquest canvi comporta per a l’usuari el ser inclòs directament per 
l’ajuntament en una determinada categoria de serveis en funció de l’activitat que 
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desenvolupa i de la seva superfície, que com a conseqüència significa l’obligatorietat 
de contractar uns determinats mòduls o paquets de serveis estandaritzats per 
l’administració que sovint no tenen en compte la producció real i les necessitats 
d’aquestes activitats econòmiques usuàries del servei. 
 
Atès que aquesta simplificació i estandarització per part de l’administració i en 
conseqüència la negativa al reconeixement de la gran diversitat de la realitat genera 
complicacions de gestió per als usuaris i un increment molt important en el preu 
d’aquests serveis que ve a aprofundir encara més les dificultats i incerteses pròpies 
de la difícil situació actual. 
 
És per tot això que formulem els següents precs: 
 
1. El govern municipal deixarà en suspens aquest canvi per totes aquelles activitats a 
qui s’ha repercutit un increment superior al 7% acordat. 
 
2. El govern municipal tornarà a l’ús del criteri de pagament per generació de residus, 
en comptes de només per superfície, i a l’establiment de la declaració voluntària de 
residus adaptant-se a les necessitats dels usuaris i incorporant al servei el necessari 
sistema d’inspecció. 
 

 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Constanza 

Rodríguez, en representació de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, qui expressa el 

malestar que aquests últims dies ha generat la pujada de la taxa de la brossa als 

comerciants de Mataró i, en particular, als del seu barri. Informa també que s’estan 

recollint signatures i que s’estan demanant explicacions que justifiquin l’augment 

desmesurat d’aquesta taxa.  

 

 

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

comença dient que d’afany recaptatori, poc, perquè al 2012 els ingressos que es van 

obtenir per aquesta taxa eren 2.122.000 euros i els previstos per a aquest any són 

1.969.000. Respecte al canvi de sistema, reconeixent la situació de crisi que tenim i 

tota la comunicació que s’ha de fer i que és millorable, avanço que es pot fer fins a 

final d’any, perquè aquests rebuts es paguen a final d’any i, a més, són voluntaris. Es 

poden valorar dues coses d’aquí a final d’any: en primer lloc, si cada cas particular 

està ben valorat o no amb aquesta nova proposta de sistema i, en segon lloc, si 

convé més un gestor privat o no. Per tant, diàleg, tot, un diàleg que ja s’ha començat 
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a fer. Dit això, cal recordar que quan es van presentar les ordenances fiscals 

l’estimació que hi havia era d’increments superiors al 7% a la pròpia estimació.  

La idea de canviar el sistema és perquè el sistema que teníem fins ara és 

insostenible i injust. Insostenible perquè portem perduts, amb la recollida de la brossa 

comercial, 4 milions d’euros en sis anys: al 2006 es van perdre 600.000 euros; al 

2007, 700.000; al 2008, 400.000; al 2009, 600.000; al 2010, 700.000; al 2011, 

600.000 i al 2012, que és l’únic any en què no es va pujar el criteri, 450.000 euros. 

Entre el 2007 i el 2011 es va pujar un 7% cada any, menys un 3% el 2010. Per tant, 

la intenció ja era de procurar fer-ho sostenible, però la realitat era que estàvem tenint 

uns ingressos de mitjana de 2.000.000 d’euros i uns costos de 2.600.000. És evident 

que l’obligació dels tècnics és mirar què poden fer perquè el servei sigui sostenible. 

També s’ha d’entendre que era un sistema de molta qualitat, però molt difícil de 

gestionar. Perquè si cada comerç demana un tipus de recollida les vegades que li 

convé a la setmana, imaginin el senyor que fa les rutes.  

Per tant, vist això i vist l’informe que han fet els tècnics i que hem començat a 

compartir fa poc i que compartirem amb tothom i arreu quan correspongui, el sistema, 

a més d’insostenible, resulta que era injust. Amb aquest sistema que proposem ara el 

45% dels rebuts baixen i n’hi ha molts que baixen a la meitat. Què passa amb el 55% 

dels rebuts que pugen? D’aquest 55%, aproximadament la meitat pugen entre 50 i 

100 euros i l’altra meitat pugen més perquè hi ha canvis de criteri, i aquí és on 

realment tenim un problema que hem de tractar cas per cas. Afortunadament, tenim 

temps per fer-ho i convidem tothom a participar-hi proactivament (a través del web, 

correu electrònic, telèfon, etc.). Dit tot això i que som molt conscients de la situació de 

crisi, donat que el sistema que teníem era insostenible i injust no li podrem atendre el 

prec. Però sí que aprofitarem la seva experiència i la de qui calgui per parlar-ne i, si 

en els propers mesos veiem que tots aquests casos concrets ens diuen que realment 

tenim un problema de sistema, proposaríem canviar-lo. 

Finalment, hem comparat la nostra proposta amb la d’uns altres 8 municipis i estem 

per sota de la mitjana dels costos d’aquests municipis, i ho fan tots seguint el mateix 

criteri de metres quadrats. I no els he triat jo. 
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, reconeix, com ha dit 

el Sr. Rey, que era un bon sistema. Era un sistema que s’aguantava en el seu inici 

perquè donava cobertura a un percentatge molt elevat dels comerços i petits 

comerços de la ciutat. És veritat que hi havia picaresques, mals usos, etc.; d’això en 

som tots conscients. I després va venir la crisi, que ha fet desaparèixer molt teixit 

empresarial a la nostra ciutat i aquesta menor aportació de “clients” és la que fa que 

el servei ja no sigui sostenible. Nosaltres, en el debat de les ordenances, ja els vam 

advertir que hi entrevèiem un canvi de gestió que no sabíem on ens portava i que no 

havien comentat ni amb nosaltres ni amb la resta d’usuaris del servei. Val a dir que sí 

que és veritat que nosaltres vèiem aquest 7% de llindar necessari, però també els 

vam dir que si calia fer un esforç de reajustament del servei per part nostra no hi 

hauria cap inconvenient, tot i que calia fer-ho des del consens i l’acord amb tothom.  

Sr. Rey, tot i que en la literalitat del nostre prec no ens ho accepti, sí que celebrem 

que reculli el fons de la nostra demanda, és a dir, no aplicarem pujades de preu a no 

ser que tinguem tota la informació necessària per poder prendre aquestes decisions. 

I també celebrem que en les darreres setmanes hagin començat a parlar amb els 

usuaris i els seus gremis. Nosaltres estem disposats a treballar ara com abans.  

Vull recordar que l’any que s’aprova el tema de la recollida comercial, dos anys 

abans, ve determinat per un canvi del govern de la Generalitat, del Parlament           

—llavors governava CIU— i en què no s’havia previst que hi hagués el teixit privat 

suficient per poder donar-hi cobertura. 

 

 

 

En aquests moments marxa de la sessió el Sr. Juan Antonio Ciller, regidor del grup 

municipal Socialista. 

 

 

19  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA PER TAL QUE ELS TREBALLADORS PÚBLICS I 

ELS CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 
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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. 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, retira el prec perquè ha rebut una informació 

que els fa variar la seva posició respecte al prec.  

 
 

 

20  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA UTILITZACIÓ D’UN HABITATGE COM A 

ESPAI DE “CONTACTES”. 

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

pregunta següent: 

 
“En les darreres setmanes hem llegit l’anunci, en un dels setmanaris més populars de 
Mataró i el Maresme, de l’oferiment de  determinats “serveis especials” en una casa 
situada en un carrer molt cèntric de la ciutat, estant la porta d’entrada dels esmentats 
serveis just davant per davant de l’entrada d’una coneguda escola. 
 
Sabem que la casa en qüestió, casa que fa cantonada, ha estat llogada com 
habitatge residencial, donat que aquesta és la seva qualificació i no té cap altre ús 
diferent assignat.  
 
Sabem també que aquesta situació ha creat un notable enrenou en el veïnat per bé 
que els “possibles” clients que arriben, plànol en mà –alguns des de l’estació-, no 
troben la casa en qüestió ja que l’entrada es fa per una porta lateral que dona a un 
petit patí-jardí –just al davant de l’escola- on s’hi ha anul·lat el número assignat i s’hi 
ha col·locat un timbre. 
 
És per això i davant la inquietud expressada per molts veïns i l’anomalia que suposa 
que una activitat com aquesta es realitzi a pocs metres de l’entrada d’una escola que 
el Grup Municipal Socialista formula les següents preguntes: 
 

1) Té coneixement l’Ajuntament de l’existència d’aquesta “activitat” il·legal? 
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2) Des de quan? 
3) Si en té coneixement, sabent que l’activitat no està donada d’alta i que, si fos 

el cas, no podria tenir el permís adient, perquè no compleix els requisits 
adequats, quines son les accions que ha pres al respecte?” 

 
 
 

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

Manteniment, passa a contestar les preguntes directament: 

El dia 25 de febrer es va obrir una investigació a la Policia, arran de la publicació 

d’aquest anunci al qual vostè feia referència, per arribar a determinar si aquesta 

activitat era la que anunciaven, si s’estava produint, etc., i fer tots els passos per 

poder tancar-la. El dia 26 mateix ja es va anar per part de la Policia a parlar amb el 

director del Col·legi Mare de Déu de Lourdes perquè estigués assabentat que érem 

coneixedors que s’anunciava aquesta activitat, per tenir-lo al corrent de les 

investigacions que s’estaven fent i per oferir-li el nostre suport si observava alguna 

cosa. S’obre aquest expedient. És cert que l’11 de març el Departament de Llicències 

intenta fer una primera inspecció en el lloc. Se segueixen fent gestions amb el 

propietari de l’habitatge —que era llogat— i el 19 de març la propietària ens envia ja 

una còpia de la rescissió de contracte que ha fet a aquests llogaters, que eren els 

que estaven intentant exercir aquesta activitat il·legal, la qual deixa de produir-se des 

del 20 de març segons l’informe que la Policia m’ha fet arribar. Sabem que l’activitat 

s’ha derivat a un altre carrer de Mataró i hi estem treballant per poder-la tancar. 

 

 

 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, afegeix, per 

coneixement dels veïns, que, malgrat semblava que estava tancat, no és així perquè 

s’ha reformulat l’activitat. En aquest moment hi ha un número de contacte on es 

continua oferint un determinat tipus de servei. Per això no hem retirat la pregunta.  

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

Manteniment, respon que si això és així es continuarà amb la investigació. L’informe 

de la Policia és del 20 de març i potser d’ençà d’aquest dia no han tornat a investigar-

ho. Tornarem a reobrir el cas, si cal.  
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21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL CONTRACTE 

D’ARRENDAMENT PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 

RESTAURACIÓ DEL PARC TECNOCAMPUS A EUREST 

COLECTIVIDADES, SL. 
 

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt nº 6 de l’ordre del dia. 

 
 

 

22  -  PREGUNTA/PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA 

SEGONA SENTÈNCIA QUE DECLARA NUL·LES LES MULTES 

POLÍTIQUES IMPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A 

15 VEÏNS PER HAVER PARTICIPAT EN UNA CONCENTRACIÓ. 

 

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

Popular, presenta la pregunta/Prec següent : 

 

“La sentència 72/2013 del Jutjat Contenciós-Administratiu 11 de Barcelona del 
ciutadà Joan Jubany contra l’Ajuntament de Mataró declara “nul de ple dret” el decret 
de l’Ajuntament que li imposava una sanció de multa de 300 euros per una suposada 
infracció de l’Ordenança de Civisme de Mataró. Aquest és el segon judici que 
condemna l’Ajuntament de Mataró per la imposició de multes polítiques a 15 veïns 
per haver participat l’any 2010 en una concentració de suport al jove independentista 
Eudald Calvo detingut a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. 
 
L’agost de 2010 una vuitantena de persones es van concentrar pacíficament davant 
la comissaria del Mossos d’Esquadra de Mataró. 
 
Sense cap mena de justificació, agents antiavalots de la policia autonòmica van 
agredir a cops de porra les persones concentrades, i van provocar ferides i 
contusions a diverses persones que van haver de ser ateses al servei d’Urgències del 
CAP del Camí del Mig. 
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Posteriorment, els Mossos d’Esquadra van instar l’Ajuntament de Mataró a utilitzar 
l’Ordenança de Civisme per imposar multes a 15 persones que havien participat en la 
concentració. El govern anterior, amb el sr. Francesc Melero com a Conseller-delegat 
de Via pública, va tramitar 15 expedients idèntics on només canviava el nom de la 
persona multada. 
 
Les víctimes de les multes van aportar proves per demostrar la injustícia de les 
multes. Concertament, entre d’altres: 
 
- Testimonis de persones presents en el lloc dels fets 
- Verificació de l’autenticitat de l’acta dels Mossos d’Esquadra 
- Participació dels Mossos en una roda de reconeixement 
- Enregistraments de vídeo fetes i destruïdes pels Mossos d’Esquadra 
- …i altres proves 

 
Totes les proves van ser refusades per l’Ajuntament, que va basar la imposició de les 
sancions única i exclusivament en la “presumpció de veracitat” de dos agents dels 
Mossos d’Esquadra. Després d’un primer intent d’imposar 900 euros de multa a cada 
sancionat, finalment les 15 multes van ser de 300 euros cadascuna. 
 
Davant aquesta indefensió, els ciutadans sancionats han acudit al Jutjat Contenciós-
Administratiu. Enlloc d’agrupar tots els casos en un sol jutjat i causa, els casos 
s’estan resolent d’un en un en tribunals diferents. La sentència 72/2013 és la segona 
que es resol a favor dels sancionats i contra l’Ajuntament de Mataró. 
 
Les sentències recorden que en la imposició de sancions l’Ajuntament hauria de 
garantir el “dret a la defensa”, la “presumpció d’innocència”, la “prohibició de proves 
obtingudes amb vulneració de drets fonamentals”, el dret a “utilitzar els mitjans de 
prova adequats per a la defensa” i que l’administració “segueixi un procediment en el 
qual el denunciat tingui l’oportunitat d’aportar i proposar les proves que estimi 
pertinents”. 
 
La sentència conclou que “s’ha produït el rebuig indegut de diverses proves” 
sol·licitades en l’expedient administratiu sancionador, ja que el tribunal considera que 
“a todas luces resultaban pertinentes, toda vez que, sin perjuicio a la valoración que 
para el instructor pudiera merecer su resultado, resultaban ‘prima facie’ idóneas en 
orden a poner en entredicho la única prueba de cargo el la que se había basado el 
Ayuntamiento; a saber: la denuncia de dos agentes de la Policía autonómica”. 
 
El jutjat retreu que l’Ajuntament rebutgés les proves “con fundamento a una 
interpretación del art 137.3 LPAC (el cual, grosso modo, atorga valor probatorio a las 
denuncias o atestados policiales) inadmissible en un Estado democrático de 
derecho”. La sentència diu que l’Ajuntament no hauria de donar a la versió policial la 
consideració de “articulo de fe”. D’altra banda, el tribunal retreu als Mossos 
d’Esquadra “el agravante, en este caso, de que las grabaciones de las videocámaras 
se habian destruido por la policía autonómica”. 
 
Per tots aquests motius, el jutjat declara “nuls de ple dret” el Decret de l’Ajuntament 
de 23 de març de 2011 i la Resolució desestimatòria del recurs de reposició de 3 de 
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juny de 2011, pels quals imposava una sanció de 300 euros per una suposada 
infracció de l’Ordenança de Civisme de Mataró. 
 
En conclusió, l’Ajuntament de Mataró ha utilitzat l’Ordenança del Civisme per imposar 
multes polítiques a instàncies dels Mossos d’Esquadra, amb indefensió de les 
persones sancionades, fet que la sentència judicial considera inadmissible en un 
estat democràtic de dret. 
 
Davant d’aquests fets, el grup municipal de la CUP formula les següents: 
 
PREGUNTES 
 

2) Quantes hores de feina de treballadors municipals ha dedicat l’Ajuntament de 
Mataró a la imposició de multes a 15 ciutadans per haver participat en la 
concentració de l’agost de 2010? 
 

3) Quin ha estat fins ara el cost econòmic en despeses externes (advocats, 
procuradors, costes judicials…) per a l’Ajuntament de Mataró? Quina és la 
previsió de despeses per cobrir els judicis que encara queden pendents en 
aquesta causa? 
 

4) Quina valoració fa el govern de l’actuació de l’Ajuntament en aquest cas?  
 

5) L’actual govern té intenció de continuar aplicant l’Ordenança del Civisme com 
a instrument sancionador a persones que exerceixen el dret a la llibertat 
d’expressió i manifestació? 

 
PRECS 
 

1) Que l’Ajuntament de Mataró retiri les sancions imposades a tots els ciutadans 
que van ser multats per participar en una concentració solidària davant la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra l’agost de 2012. 
 

2) Que l’Ajuntament de Mataró retorni, amb els interessos que estableix la llei, 
els imports de les multes que ja ha cobrat. 

 
3) Que l’Ajuntament de Mataró demani per escrit disculpes a totes les persones 

sancionades per haver vulnerat el seu dret a la defensa. 
 

4) Que l’Ajuntament de Mataró assumeixi les despeses judicials que les 
persones sancionades han hagut de pagar de la seva butxaca. 

 
5) Que l’Ajuntament de Mataró es comprometi a no utilitzar mai més l’Ordenança 

del Civisme per imposar multes polítiques o per perseguir la llibertat 
d’expressió dels nostres conciutadans.” 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, passa a contestar les preguntes: 

Aproximadament s’ha calculat pels Serveis Jurídics que s’han dedicat unes 174 

hores de temps a la tramitació d’aquests inicialment 15 expedients, 8 dels quals van 

acabar amb un recurs contenciós al jutjat. El cost aproximat, entre despeses 

d’advocats, procuradors i costes judicials de la primera de les sentències que sí que 

es va imposar a l’Ajuntament —no així la segona—, és d’uns 1.185 euros, referents 

als procediments que ja han acabat en judici, que han estat dos. Dels procediments 

que encara estan al jutjat, però dels quals no s’ha fet judici, que són sis, el cost ha 

estat de 225 euros perquè no acabarem anant a judici. La valoració que el govern fa 

de l’actuació municipal és la mateixa valoració que n’han fet les sentències judicials 

que s’han dictat. S’han dictat dues sentències acordant l’anul·lació de les resolucions 

sancionadores per un problema que durant la tramitació es va valorar que no era 

necessària una sèrie de proves que ara el Jutge ha interpretat que sí que haurien 

d’haver estat practicades en la fase d’instrucció administrativa dels expedients. 

Entenem, per tant, que aquí simplement hi ha hagut una diferència interpretativa 

entre la valoració dels Serveis Jurídics i la del Jutge. En cap cas, però, les sentències 

han entrat a valorar el fons de l’assumpte de les resolucions sancionadores. 

Respecte a si com a govern tenim la intenció de continuar aplicant l’Ordenança de 

Civisme, evidentment l’ordenança va néixer amb la voluntat de regular la convivència 

a la ciutat i la seguirem aplicant. Qui exerceixi el seu dret a la llibertat d’expressió i 

manifestació d’acord amb la normativa aplicable i amb respecte als drets dels altres, 

no té per què patir per l’ordenança. Pel que fa als precs, en relació amb la retirada de 

les sancions, hem decidit fer decrets d’anul·lació respecte als sis expedients 

sancionadors que hi ha pendents de resoldre al jutjat i que, per tant, són susceptibles 

de ser revocats per una sentència judicial, d’acord amb la jurisprudència que ja 

tenim. No podem, però, anul·lar les que ja són fermes, és a dir, les que no van 

presentar recurs, perquè legalment, un cop feta la consulta verbal al Sr. Secretari, i 

tècnicament no és possible fer-ho. L’Ajuntament, per tant, retornarà les multes amb 

els corresponents interessos de les sancions que van ser pagades i que ara resultin 

anul·lades. Les disculpes per escrit a les persones sancionades entenem que no 

procedeixen, per tant, aquest prec no li acceptem. La tramitació del procediment 

administratiu i dels expedients, una vegada rebuda l’acta que va aixecar el cos de 

Mossos de cadascuna d’aquestes persones, era obligació de l’administració de 
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l’Ajuntament. Que s’hagi produït una valoració diferent de la necessitat o no d’una 

prova per part d’un jutge no justifica que s’hagin de demanar disculpes per escrit. 

Assumirem també les despeses judicials de les persones sancionades, en tant que hi 

hagi una sentència judicial que condemni l’Ajuntament a pagar unes costes judicials. 

Si no és així no ho podem fer, segons ens ha informat el Sr. Secretari. 

Finalment, respecte al cinquè prec, insisteixo que l’Ordenança de Civisme no s’aplica 

ni l’aplicarem per imposar multes polítiques, però si algú exerceix un dret d’expressió 

sense respectar els drets dels altres i s’aixeca una acta policial, actuarem com ens 

obliga el procediment sancionador.     

 

 

 

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

Popular, manifesta que quan la Sra. Calpe diu que hauran d’actuar, ell els reclama 

allò que el Jutge en aquesta sentència els demana i és que aportin les proves 

necessàries. En aquest cas, jo personalment vaig demanar còpia de la filmació de les 

càmeres de la caserna dels Mossos i aquests enregistraments es van eliminar per 

part dels Mossos, la qual cosa ens preocupa molt. En segon lloc, el mateix dictat de 

la sentència parla de la indefensió de les persones que reben multes. El que no 

entenc és que es retirin les multes a aquells que han anat al contenciós-administratiu, 

però no als altres que no ho han fet. Hauran de pagar, quan tots sabem que hi ha una 

sentència que engloba totes les situacions, perquè totes són iguals. També em parla 

d’un informe del Sr. Secretari i m’agradaria que me’n fes arribar una còpia per saber 

què diu concretament.  

 

 

El senyor Joan Mora, Alcalde President, aclareix al Sr. Safont-Tria que no es tractava 

d’un informe del Sr. Secretari, sinó d’una consulta verbal que se li va fer.  

 

 

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

Catalunya, diu al Sr. Safont-Tria que el seu partit es caracteritza per no establir 

certes normes democràtiques o de convivència democràtica. Nosaltres com a partit i 

com a grup no venim aquí al ple cada vegada que ens pinten la seu els militants de la 
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CUP a demanar que els retinguin part de la subvenció del grup municipal per pagar 

la pintura del local. O quan trenquen els vidres. Penso que estem portant al ple 

temes que no són matèria de ple, per això ja tenim les preguntes per escrit.  

Si el Sr. Safont-Tria té una preocupació per uns senyors del seu partit que ho parli 

amb la regidora directament. El problema no està en la sanció, el problema està en 

l’acció que es fa. Si hi ha unes normes de civisme i hi ha unes sancions a aplicar, és 

això el que s’ha de fer. D’altra banda, no entenc per què la regidora ha dit que havia 

retirat les sancions. M’agradaria que en una comissió informativa ens doni les 

explicacions pertinents. 

 

 

 

El senyor Alcalde demana a la Sra. Calpe que aquests extrems s’aclareixin en una 

propera comissió informativa.  

 

 

El senyor Safont-Tria opina que el Sr. Calzada acaba de fer acusacions molt greus 

en aquest ple municipal. Primer, ha dit que la CUP es caracteritza per no complir la 

llei. Vol que li digui per què es caracteritza el PP? Per tots els casos de corrupció 

política i econòmica del seu govern en els diferents territoris de l’Estat i que cada dia 

estem veient als mitjans de comunicació. Segon, ha fet una acusació a militants de la 

CUP que han pintat la seva seu. Jo li ho desmenteixo. Això no s’ha produït mai i si 

vostè en té algun indici vagi als jutjats i presenti una denúncia, perquè això és una 

injúria que vostè acaba de fer aquí. 

 

 

El senyor Alcalde demana que no es facin aquests creuaments. Aquest ple s’ha 

caracteritzat sempre per una extrema elegància i educació. Jo els comprenc a tots 

dos, però aquest tema aquí no toca. 

 

23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA DESTINACIÓ DELS RECURSOS 
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COMPROMESOS PER MILLORAR ELS ACCESSOS MATARÓ 

OEST DE L’AUTOPISTA C-32. 
 

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

pregunta següent: 

 
“El 29 de desembre de 2009 es va signar un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i el Ministeri de Foment pel traspàs de la N-II al Maresme, per la millora de 
la mobilitat al Maresme, amb una aportació econòmica de 400 M€ per a la creació 
d’una nova infraestructura que permetés evitar la congestió del trànsit rodat d’àmbit 
comarcal i en base al qual s’hi destinaven 100 milions d’euros a la millora dels 
accessos Mataró Oest de l’autopista C-32. 
 
Atès que la inversió prevista per la millora d’aquests accessos de la nostra ciutat no 
s’ha realitzat, tot i estar aprovat el projecte constructiu “Millora de l’accessibilitat a 
Mataró. Ronda de Mataró” (27 de maig de 2010), publicada la seva licitació per a 
l’execució de les obres al DOGC (1 de juny 2010) i adjudicada l’obra a la tardor del 
mateix any. 
 
Atès que el 29 de maig de 2012, fora de l’ordre del dia i per urgència, el govern 
municipal va informar a la Comissió municipal informativa de Serveis territorials i Via 
pública de la proposta de modificació dels treballs ja existents dels enllaços de 
l’autopista C-32 i que després ja no hem tingut cap altra notícia relativa a aquest fet. 
 
Atès que dimecres dia 20 de març d’enguany el Conseller de territori i sostenibilitat va 
visitar la nostra ciutat i en la nota de premsa sobre la visita penjada al web del nostre 
ajuntament hem pogut llegir literalment: 
 
“L’alcalde ha plantejat també com a tema pendent la millora dels accessos a la ciutat, 
tant pel que fa l’entrada a la ciutat a l’alçada del Sorrall com per resoldre les 
deficiències actuals a la sortida Mataró Oest de la ronda de Mataró. El conseller ha 
traslladat la dificultat de trobar recursos en les actuals circumstàncies econòmiques i 
ha avançat que qualsevol solució haurà de passar per buscar fórmules imaginatives.” 
 

És per tot això que el Grup Municipal Socialista formula les següents preguntes: 
 
1) On són els recursos, els 100 milions d’euros, destinats segons conveni a millorar 
els accessos de la ronda de Mataró? 
 

2) On són els 300 milions d’euros restants?” 
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, deixa constància, en primer lloc, que el problema el teníem 

perquè en el seu dia no es va resoldre bé la mobilitat dels accessos del Mataró Parc i 

Hospital de Mataró, és a dir, quan es van fer aquelles rotondes no es van saber 
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projectar correctament. En segon lloc, la solució no era l’anomenada Ronda de 

Mataró. És de tots sabut que això no solucionava els problemes de mobilitat de la 

ciutat i que van haver-hi més de 87 associacions de la comarca que s’hi van oposar, 

així com diversos municipis, i aquí en el ple la majoria de grups polítics vam 

expressar el desacord amb aquest projecte. 

Dit això, aquest govern va començar des del primer dia a treballar per resoldre 

realment els problemes de mobilitat i no un projecte que l’únic que preveia era la 

perpetuïtat del pagament de l’autopista pels residents. Per tant, nosaltres estàvem 

totalment en desacord amb aquesta perpetuïtat, a part que el projecte trinxava 

absolutament el nostre territori. Vam començar a treballar amb els serveis tècnics de 

la casa i la Direcció General de Carreteres per fer intervencions puntuals, que són les 

que hem treballat —fins i tot les hem presentat en comissió informativa—, i tenim el 

compromís de la Generalitat que això és prioritari per a Mataró. A què s’han destinat 

els recursos? Nosaltres no en tenim la competència i, per tant, això cal preguntar-ho 

a la Generalitat i al Parlament. Nosaltres no en tenim la resposta.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, expressa que 

ell a qui ha de preguntar on han anat a parar els 100 milions d’euros que eren per a 

Mataró és al seu Alcalde. És l’Alcalde, que és qui ens representa en primera 

instància, qui ha de preguntar a la Generalitat on són els diners. Per tant, és ell qui 

m’ha d’explicar on són aquests 100 milions i, si no, ho ha de preguntar. Ho sabem 

perquè el president del Consell Comarcal ho va explicar a la línia 9 del metro i jo ho 

vaig dir aquí: “El Sr. Trias s’ha trobat amb un regal”. Jo no sé si era la millor solució o 

no per millorar la mobilitat de Mataró, però era la que els tècnics de la Generalitat de 

Catalunya avalaven, entre altres el mateix director general fins fa poc, el Sr. Jordi 

Follia. I no barregin més la Ronda del Maresme amb les Rondes de Mataró, perquè 

ni en el temps ni en les formes ni en res van coincidir. Al final eren producte d’un 

Pacte per la Unitat, que li recordo que CIU va signar.  

Si no era la millor solució, que en busquin una altra, però es podia haver renunciat a 

aquell projecte i haver deixat els 100 milions d’euros a la caixa en espera de trobar la 

solució. No obstant això, la qüestió és que teníem 100 milions d’euros que ara han 
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desaparegut i, per tant, no tenim diners per solucionar la problemàtica dels accessos 

de Mataró.  

 

 

 

24 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA INSEGURETAT A LA NOSTRA CIUTAT. 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“La percepció d’inseguretat que es viu des de fa temps als barris de la nostra ciutat, 
és creixent i cada dia més preocupant. La situació general de crisi encara l’ agreuja 
més.  
 
Davant d’aquesta realitat, de les incidències generades per l’incivisme i certs 
comportaments delictius, és imprescindible actuar de manera immediata per tal 
d’intentar reconduir la situació, reduir els incidents i plantejar solucions que les evitin 
consensuades amb els afectats i els representants dels consells territorials. Evitant 
les alarmes injustificades ni generant conflictes on no hi són. 
 
Per a nosaltres és bàsic en aquest protocol d’actuacions el paper de la policia de 
proximitat, de servei i atenció al ciutadà, la policia de barri. 
 
Aquests temes tan sensibles requereixen de molta responsabilitat per part de tots els 
implicats. Tal com hem dit des del principi del mandat, el govern municipal ens tindrà 
sempre al seu costat per tractar els temes de seguretat des de la responsabilitat. Ara 
bé, passat un temps, creiem que també cal començar a avaluar el fet fins ara i  
reconèixer possibles errors amb la única voluntat de poder avançar per trobar 
solucions efectives. Per a nosaltres, això passa per reconèixer que ens cal policia de 
barri en horaris diürns. Tornar enrere, per poder anar endavant. Recuperar la policia 
de barri, tal com s’està reclamant des dels barris, un model que es va demostrar 
efectiu i que vostès,  recolzats per altres grups municipals van canviar sense debat i 
sense alternatives. 
 
Per a nosaltres la realitat fa imprescindible retornar al model de policia de barri basat 
en la proximitat i realitzar canvis conceptuals avançant cap a la modulabilitat 
necessària, amb transparència, generant debat cívic i polític, no propiciant canvis 
emmascarats en canvis de condicions laborals. 
 

Són moltes les actuacions que es poden portar a terme, que entre tots podem 
consensuar i aplicar. Com ara la proposta que recollia el PAM 2012 de promoure els 
informadors cívics voluntaris que al final va quedar com “promoure la figura d’agents 
cívics com a element que, convivint amb els veïns, vetllarà per al compliment de les 
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normes de civisme i convivència col·lectiva respectuosa”, una acció necessària i que 
en seu document de valoració del PAM tenen marcada amb un 0% de compliment. 
 

És per tot això, que formulem la següents preguntes i prec: 
 
1. Què està fent el govern municipal? Quina valoració en fan d’aquestes actuacions? 
 
2. El govern municipal incorporarà el retorn de la policia de barri al programa 
d’actuació municipal i al pressupost municipal per al 2013.” 
 

 

 

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

Manteniment, respecte al que ha exposat el Sr. Melero i en relació amb la primera 

pregunta, contesta que tampoc al govern li agrada la situació de seguretat de la 

ciutat. Som conscients que tenim encara molt de camí per fer i molta feina per 

treballar en aquest aspecte. Saben, però, que estem intentant dotar-nos del màxim 

nombre d’efectius al carrer en aquells moments en què s’havien detectat més 

incidències. Si es va fer això era justament per atacar aquesta situació d’inseguretat i 

també el major nombre d’actes delictius que s’havien produït en certs punts de la 

ciutat. Seguim treballant-hi. Som coneixedors que els barris necessiten també el 

model de Policia de Barri, que és un bon model. Nosaltres no hi hem renunciat, 

simplement l’hem desplaçat una mica dins la franja horària, però la Policia de Barri 

continua sent aquell cos de policia que està a peu de carrer, atenent el ciutadà.  

Les actuacions que estem duent a terme són, doncs, seguir perseguint totes 

aquestes situacions, ampliant en la mesura que podem la figura del Policia de Barri, 

—tal com els he explicat en les comissions informatives, en tots els consells 

territorials i també al Consell de Seguretat—, perquè hem pogut recuperar aquells sis 

efectius policies que provenien del Servei de Grua, però malauradament no tenim 

capacitat ni econòmica ni legal d’ampliar la plantilla de policies. És per això que 

haurem de treballar amb els mecanismes que tenim. La valoració que fem d’aquestes 

actuacions és bona, ja que estan donant bon resultat. Hem aprovat també el Pla de 

Seguretat i seguirem treballant en aquesta línia per fer que els mataronins visquin 

més segurs i vagin més tranquils pel carrer.  

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, celebra sentir dir 

que el Policia de Barri és un bon model, però vam passar de 16 districtes a 5, la qual 
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cosa inhabilita molt la tasca de la Policia de Barri entesa com a tal. Per tant, caldria 

potenciar-la. Nosaltres demanem que hi hagi un debat on es comentin tots els canvis 

que s’hagin de produir en l’àmbit de la seguretat, en lloc d’atiar el foc, com ja es va 

intentar fer al Palau i ara s’està intentant fer a Rocafonda i properament vindrà 

Cerdanyola. En resum, ens trobaran treballant per tal d’intentar arribar a acords i 

definir quin és el model de Policia que vol el govern. Ja portem quatre mesos i 

nosaltres estem demanant poder parlar del nou Pla Estratègic de la Policia. Voldria 

que s’accelerés el tema per part de la Sra. Calpe i del govern en concret.  

 

Una vegada conclòs l’ordre del dia del ple, el senyor Joan Mora, Alcalde President,  

fa referència a un prec d’urgència presentat pel grup municipal del PSC demanant la 

cessió d’urgència a la Generalitat del solar on s'ha d'ubicar l'escola Angeleta Ferrer, 

del qual ell no en té constància. Manifesta que el fet que s’enviï un correu electrònic 

no vol dir que s’hagi de tractar ni que tècnicament s’hagi de llegir. No sé a quina hora 

l’han enviat, però segurament deu estar a la bústia d’entrada. No sé si el Sr. Secretari 

el té o si la resta de grups l’han vist, però hagués estat molt més fàcil avisar-me 

personalment de l’enviament d’aquest prec abans que comencés el ple, en lloc 

d’enviar-lo per correu electrònic.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron aclareix que es tractava d’un prec per parlar de l’escola 

Angeleta Ferrer per intentar sobretot esvair qualsevol dubte sobre el capteniment 

d’aquest ple municipal.  

 

 

El senyor Alcalde li respon que si realment hagués volgut esvair cap dubte, hagués 

estat molt fàcil avisar prèviament de manera presencial sobre aquest prec. No serà 

que no estem tots preocupats per intentar tirar endavant aquest problema.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron aclareix que aquí només hi ha un intent, arran d’una 

situació que s’ha produït al Parlament de Catalunya aquesta tarda, de deixar clar el 

posicionament unitari del conjunt del ple, per evitar qualsevol mala interpretació sobre 

aquest tema.   
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El senyor Alcalde es ratifica en que no es tractarà aquest prec d’urgència en el Ple 

d’avui, pels motius exposats, però anuncia que convocarà d’urgència una Junta de 

Portaveus, per tractar un tema d’urgència i així tractaran aquest prec.  

 

 

Al senyor José Manuel López li sap molt de greu la situació. Jo volia demanar-los una 

Junta de Portaveus per demà perquè a mi sí que m’ha arribat el prec, però 

m’agradaria saber si vostès el tenien o no el tenien. El que ha passat aquesta tarda i 

els esdeveniments d’aquests dies amb l’escola l’Angeleta Ferrer són prou greus com 

perquè siguin tractats d’urgència. Si vostès no en tenen coneixement, entenc 

perfectament que ho deixem per demà, però em sembla molt greu el que ha passat 

aquesta tarda, ja que algú ha quedat molt malament. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores i cinquanta minuts de la 

nit, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb 

mi. Certifico.  


