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NÚM. 10/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2013. 
================================================================= 

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 
 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm.3 de l’ordre del dia 
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 
5656/2013 de 2 de setembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 5 de setembre 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 5 de setembre de 2013, a les 19 hores, a la Sala de 
Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 
 
                                              ORDRE DEL DIA 
 
 
1   Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió extraordinària de 26 de juny de 

2013.  
 
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1   Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular per tal que l’ajuntament de Mataró insti a solucionar l’abús 
dels índex hipotecaris variables.  

 
2.2   Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en defensa de 

l’esport amateur català. 
 
2.3   Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la fi de vigència de 
convenis col•lectius. 

 
2.4  Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 

d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
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  DICTAMENS 
  
  Alcaldia 
 
3  Proposta de festes locals per a l’any 2014. 
 
4  Aprovació Conveni Fundació Vilaseca. 
  
 
   COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES 
  
5   Aprovar el compte general de l’exercici 2012, integrat pels comptes de 

l’Ajuntament, dels seus Organismes Autònoms, Ens Públics Empresarials i 
Societats Mercantils. 

 
 
 
   CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  
   Secretaria General 
 
6   Aprovar el "Contracte de donació d’un fons documental d’imatges relacionats 

amb l’activitat professional d’Enric Quintana i Morell propietat del senyor 
Xavier Cateura i Valls a favor de l’Ajuntament de Mataró" 

 
 
   Direcció de Serveis Econòmics 
   Servei de Gestió Econòmica  
 
7   Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra 

la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la 
Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

 
8   Donar compte al Ple de les obligacions pendents de pagament enviades al 

Ministeri, d’acord amb el RDL 8/2013. 
 
9   Donar compte de l’Informe de seguiment del segon trimestre del 2013 del pla 

d’ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al mes de juny de 2012. 
 
10   Actualització de l’inventari general de béns, drets i obligacions de 

l’Ajuntament de Mataró a 31 de desembre de 2012. 
 
11   Regularització de finques municipals on s'hi ubiquen pous i/o punts de captació 

d'aigua i de les seves instal•lacions i la seva adscripció a Aigües de Mataró, 
SA. 
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12   Aprovació de la minuta del document administratiu de cessió gratuïta del 
domini de la finca situada amb front al carrer Vallès, 37 de Mataró, amb 
destinació a Centre d'Assistència Primària Sanitària. 

 
 
   Servei d’Ingressos 
    
13   Ratificar el decret d'Alcaldia número 4676/2013, d' 11 de juliol, d'interposició 

de recurs d'empara contra la sentència de 15 de març de 2013 del Tribunal 
Suprem. 

  
 
   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
   Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
14   Ratificació decret d’alcaldia 4850/2013, de 16 de juliol, d’aprovació addenda 

de pròrroga 2n semestre 2013, del conveni amb la Generalitat de Catalunya 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge. 

 
15   Ratificació decret d’alcaldia 4849/2013, de 16 de juliol, d’aprovació addenda 

de pròrroga 2n semestre 2013, del conveni amb la Generalitat de Catalunya 
relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d’habitatges. 

 
16   Ratificació decret d’alcaldia 4971/2013, de 17 de juliol, d’incorporació 

documentació annexa acreditativa i de rectificar l’error en la Modificació 
puntual del Pla general relatiu a l’ampliació de centre educatiu situat al c. 
Damià Campeny cantonada c. Sant Agustí, (MPG-77). 

 
17   Ratificació decret d’alcaldia 4985/2013, de 17 de juliol, d’incorporació 

annexos justificatius i d’aclariments a la Modificació puntual del Pla general 
àmbit Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix (MPG-76). 

 
18   Autoritzar la modificació del contracte de la societat d’economia mixta (Porta 

Laietana S.A) subscrit per PUMSA i COPCISA, en els termes acordats en el 
Consell d’administració de PUMSA 

 
 
   Via  Pública  
 
19   Aprovació d’Addenda al Conveni d’Adhesió al Sistema Tarifari Integrat del 

Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità que presenta l’ATM. (Exp. 
74/2001) 

 
 
   CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
   Direcció d’Ensenyament 
 
20   Nomenament de vocals del Consell Escolar Municipal en representació dels 

Grups Municipals PSC–PM i CUP. 
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   Servei de Benestar Social 
 
21   Ratificar el decret d'alcaldia número 5200/2013, de data 24 de juliol,  

d’aprovació de la signatura del Protocol addicional de concreció per al 2013 del 
Contracte programa per a la coordinació i la col•laboració amb el Departament 
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
subscrit l’any 2012. 

 
22   Donar compte del decret 5217/2013, de 25 de juliol d'adhesió de l'Ajuntament 

de Mataró al Protocol d'execució de les diligències de llançament als partits 
judicials de Catalunya. 

 
 
   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
23   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat 
Popular per declarar la il•legitimitat d’una part del deute de l’ajuntament de 
Mataró. 

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

Catalunya sobre les acusacions fetes contra la nostra policia tant local com 
autonòmica arrel dels fets del primer cap de setmana d’agost’13. 

  
25   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per tal que 

l’ajuntament activi mesures contra l’atur juvenil. 
 
 
   PRECS I PREGUNTES 
 
26   Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

referent a la construcció de l’aulari nou de l’escola d’adults Can Noé a la Plaça 
Rocafonda. 

 
27   Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

referent al “Contracte Mataró”. 
 
28   Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre el Pla Jove. 
 
29   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

els incidents que estan tenint lloc aquests dies a diferents barris de la nostra 
ciutat. 

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

el Protocol en actes de calendari oficial de la Festa Major de Mataró. 
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31   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 
el creixement de les retirades de vehicles per part del servei de grua. 

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

Esquerra Unida i Alternativa sobre les terrasses de bars de la nostra ciutat. 
 
33   Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre  

l’activitat dels locutoris i la celebració del Ramadà. 
 
34   Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre els 

conflictes originats per la comunitat musulmana contra els nostres cossos de 
seguretat, i més després de què l’ajuntament fes un comunicat de la mà amb la 
comunitat musulmana, que PxC en cap moment va recolzar. 

 
35   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre1a celebració de la 

Setmana de la mobilitat sostenible a Mataró. 
 
36   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les gestions 

realitzades per part del govern sobre l’escola Angeleta Ferrer. 
 
37   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre els fets ocorreguts a 

principis d’agost en la nostra ciutat. 
 
38   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les gestions 

realitzades per part del govern davant la situació de les famílies que han quedat 
fora de l’escola Joan Coromines. 

 
 

 
 

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

 

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

EXTRAORDINÀRIA DE 26 DE JUNY DE 2013.  
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

2  - DESPATX  OFICIAL 
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
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A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions Institucionals 

aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 2 de setembre de 2013: 

 
2.1  Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular per tal que l’ajuntament de Mataró insti a solucionar 
l’abús dels índex hipotecaris variables  

 
Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, 
PSC, PxC, ICV-EUiA i CUP (23), i l’abstenció del grup municipal del PPC (5). 

 
El regidor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular, llegeix la part dispositiva dels acords: 
 
“1) L’Ajuntament de Mataró insta el Govern espanyol per tal que: 
 
a) Aprovi, el més aviat possible, el Règim de transició definit en la disposició 
transitòria única de la Orden EHA/2899/2011 de Transparencia y Protección del 
cliente de servicios bancarios. 
 
b) Que el nou índex aplicable sigui d’Euríbor + 1%, per tal que els usuaris i 
usuàries de préstecs amb índexs variables que desapareixen es beneficiïn 
també del notable descens de l’Euríbor. 
 
c) Supervisi, conjuntament amb el Banc d’Espanya, les revisions dels 
contractes que estan portant a terme algunes entitats financeres amb l’objectiu 
de seguir aplicant tipus desproporcionats i injustos després de l’entrada vigor de 
l’ordre EHA/2899/2011, així com totes les pràctiques abusives de les entitats 
financeres espanyoles denunciades reiteradament per la Comissió Europea.” 
 
 
 
 

2.2  Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en 
defensa de l’esport amateur català. 

 
 Acord adoptat per unanimitat de l’alcalde i de tots els grups municipals (28). 

 
La regidora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, llegeix la 
part dispositiva dels acords: 

 

Primer.- lnstar el Govern de I'Estat a analitzar els resultats de les inspeccions 
de Treball i Seguretat Social efectuades a nombrosos clubs i entitats esportives, 
sense finalitat de lucre, principalment de Catalunya. 
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Segon.- Demanar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la suspensió 
temporal de les actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i 
definir el marc jurídic de les relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als 
clubs i entitats esportives, amb caràcter retroactiu per a les entitats ja 
incorporades al procés d'inspecció. 
 
Tercer.- lnstar el Congrés dels Diputats a adoptar canvis legislatius en matèria 
de cotització i liquidació de drets de la Seguretat Social de l'esport amateur i del 
voluntariat esportiu. 
 
Quart.- Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a 
entitats esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de I'esport no professional, 
quan hagi disconformitat entre les actuacions del club o entitat esportiva i la 
lnspecció del Treball i de la Seguretat Social, sempre que la tipologia 
d'aquestes disconformitats sigui coincident o habitual respecte a les detectades 
per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent ser deguda a una 
insuficient claredat de la normativa aplicable. 
 
Cinquè.- Donar trasllat dels acords al Govern de l'Estat, al Congrés de 
Diputats, al Senat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM ), i a la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya (UCEC) i a la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC).” 

 
 
2.3  Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la fi de vigència de 
convenis col•lectius  

 
Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals, PSC, PxC, ICV-
EUiA i CUP (14), les abstencions de l’alcalde i el grup municipal de CIU (9) i el 
vot en contra del grup municipal del PPC (5). 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, llegeix la part dispositiva dels 
acords: 
 
“Primer. Rebutjar enèrgicament la Reforma Laboral aprovada per PP i CiU, i en 
especial, les condicions i límits que fixa en matèria de vigència dels convenis 
col·lectius i que aboca a milers de persones a la precarització i la pèrdua de 
drets laborals i a l’augment de l’atur. 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, al Ministeri de Treball i Seguretat Social, a la Conselleria d’Empresa 
i Ocupació, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Parlament de 
Catalunya, així com els representants dels treballadors del comitè d’empresa de 
l’Ajuntament de Mataró i a les direccions dels seus respectius sindicats. “ 
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2.4   Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i 
Unió d’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 

 
Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, 
ICV-EUiA i CUP (12), l’abstenció del grup municipal del PSC (8) i els vots en 
contra dels grups municipals del PPC i PxC (8). 

 
El senyor Joan Mora, Alcalde President, llegeix la part dispositiva dels acords: 
 

1. “Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat 
 

2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin 
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la 
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

 
3. Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya, a I'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a I'Associació  de Municipis per la lndependència i fer-
ne difusió a les entitats  culturals  i cíviques de la ciutat.” 

 
 
En aquests moments el Sr. Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, 

s’incorpora a la sessió.  

 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 

3  -  PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014. 
 
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent : 

 
“Vist l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, publicada al DOGC núm. 6450 de 30 
d’agost de 2013, del departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l’any 2014. 
 
Atès que d’acord amb l’article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, la proposta de 
festivitats local és competència del Ple. 
 
En ús de les atribucions que la llei em confereix, proposo a l’Ajuntament PLE 
l’adopció dels següents acords : 
 



 10

Primer.-  Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró 
per a l’any 2014, les següents : 
 
• 9 de juny 2014,  dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró 
• 28 de juliol 2014,  dilluns festa major de Les Santes. 
 
Segon.-  Comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorials a 
Barcelona, al servei de Comunicació i a la Direcció de Promoció Econòmica de 
l’ajuntament de Mataró per al seu coneixement i publicació als mitjans habituals i als 
sectors econòmics i socials de la ciutat.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 
4  -  APROVACIÓ CONVENI FUNDACIÓ VILASECA. 

 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“En sessió plenària de 6 de setembre de 2012, es va acordar la creació d’una 
comissió de treball integrada per representants de la Fundació Jaume Vilaseca i 
l'Ajuntament de Mataró i es va refermar el compromís de l’Ajuntament en que Mataró 
tingui un futur museu del gènere de punt. 
 
L’Ajuntament de Mataró i la Fundació Jaume Vilaseca  comparteixen l’interès en 
poder mostrar  públicament el contingut de la col·lecció propietat de la Fundació i 
poder explicar la cultura industrial i la història industrial i social del gènere de punt a 
Mataró, mitjançant un projecte museogràfic específic. Fruit dels treballs de 
l’esmentada comissió de treball, s’ha evidenciat la necessitat de completar les dades 
per a la catalogació de tot el material amb els camps bàsics d’acord amb la normativa 
museística.  
 
Amb l’objectiu d’iniciar les gestions necessàries per poder inventariar i valorar tots els 
béns mobles que formen part de la col·lecció propietat de la Fundació com a tasca 
prèvia a la formalització de la seva donació gratuïta a favor de l’Ajuntament de 
Mataró, així com redactar el projecte museístic definitiu, definint-ne les fases i 
calendari d’obertura, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Vilaseca han cregut oportú 
la redacció d’un conveni de col·laboració que reculli els compromisos d’ambdues 
parts com a mecanismes de col·laboració per a fer possible una secció del Museu de 
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Mataró dedicada al gènere de punt tan aviat com sigui possible i formalitzar la 
donació del fons de la Fundació Jaume Vilaseca. 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe tècnic i jurídic que antecedeixen a aquesta proposta, 
atès el que disposa els articles 25.2.m) i 28 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, els articles 66.3.n) del Decret legislatiu 2/2003, del 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Fundació Vilaseca que s’adjunta a la present proposta d’acord i procedir a la seva 
signatura. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Mataró, Sr. Joan Mora i 
Bosch, per a la signatura del conveni de col·laboració, que es formalitzarà en 
document administratiu. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a la Fundació Jaume Vilaseca.” 

 
 
 
 
 
 

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

Popular, es felicita pel pas que avui es fa per tenir el museu temàtic del gènere de 

punt a la ciutat. Dic temàtic perquè és important reforçar que aquest ha de ser un 

museu únic a nivell de país i perquè la ciutat hauria de ser reconeguda com la ciutat 

del tèxtil, motiu que ens enorgulleix. Aquest museu ens dóna una gran oportunitat. 

D’altra banda, si bé és cert que les arques municipals no estan en el seu millor 

moment, pensem que no s’hauria de demorar eternament la data d’obertura 

d’aquesta instal·lació. D’una o altra manera s’ha de posar una data i hem de 

prioritzar-ne l’obertura. Malgrat no puguem disposar de tots els recursos, considerem 

que amb el mínim de condicions —tenim l’edifici i també el material cedit, cosa que 

cal agrair com a ciutat a les persones que han fet aquesta important aportació— s’ha 

de plantejar la data d’inauguració seriosament i al més aviat possible.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, recorda que aquest tema arrenca fa 14 anys i fa una menció especial a la 

figura de Josep Maria Ferrer, que fa poc que ens va deixar i havia sigut un dels 

artífexs d’aquest museu.  

D’altra banda, no vull deixar passar el fet que un d’aquests convenis en el seu 

moment va estar signat per una de les persones més proscrites de la ciutat ara 

mateix, l’exdirector de Caixa Laietana. Em sembla curiós com pot canviar la visió que 

tenim d’algunes persones en un espai tan breu de temps.  

 
 
 
 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, manifesta el suport del seu 

grup al projecte, del qual s’alegren. Ens plau saber que la nostra feina no és en va i 

que les nostres propostes al ple són recollides i tirades endavant. 

Més enllà del conveni, que ens sembla correcte, és important —i és una reclamació 

també de la fundació— que tot el que es recull aquí sigui una exposició temàtica, és a 

dir, una secció del Museu de Mataró, per tal que tingui importància nacional i no 

només local. Cal que aquest extrem quedi ben clar també a nivell d’estructura i de 

comunicació.  

En segon lloc, és també una demanda de la fundació que es pugui començar a poc a 

poc i amb el que es té, sense haver d’esperar que es tinguin els diners. 

De cara a la gestió del projecte, hi ha dos aspectes que ens semblen interessants: 

En primer lloc, la gestió dels públics. Evidentment aquest és un museu important 

perquè explica la història de la nostra ciutat i del tèxtil i volem que tingui un impacte 

social, i volem que tingui públics. Cal una estratègia per saber quants públics volem 

que passin durant l’any i de quins sectors.  

En segon lloc, cal fer l’esforç d’obrir l’enfoc i que el relat sobre el tèxtil a Mataró pugui 

ser més ampli i pugui englobar altres actors per crear-hi sinergies. La fundació parla 

de tot el passat fins ara, però tenim agents com ara Cetemmsa, que ens pot explicar 

el paper del tèxtil avui dia i de cara al futur. Es tracta de construir entre tots el relat del 

tèxtil a la ciutat i, per tant, oferir una oferta d’oci potent a nivell nacional. Per fer-ho cal 

una visió estratègica que malauradament encara no tenim.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, dóna la benvinguda a la signatura d’aquest 

conveni. Ens congratulem que això tiri endavant.  

També volem destacar la tasca impagable que ha fet la Fundació Vilaseca pel que fa 

a comunicació, informant les persones que hi havia i fent visites guiades per tenir 

accés a aquest museu en unes condicions que no són les que tots volem.  

Esperem que molt aviat, malgrat les dificultats econòmiques, podrem veure el museu 

al lloc on li correspon.  

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

felicita la tasca feta per la gent de la fundació i totes les persones que hi han 

participat. No crec que ens hàgim de felicitar perquè això és un reconeixement de 

quelcom que ja no existeix a la ciutat. És un reconeixement del tèxtil, que ha tingut 

molta trajectòria a la nostra ciutat però a dia d’avui és pràcticament inexistent. Moltes 

persones que s’hi dedicaven avui dia es troben a l’atur.   

 
 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, deixa constància 

que hi ha hagut voluntat expressa que això vingués al ple per l’oportunitat que sigui 

una proposta de tot el consistori. En tot cas, més que donar-los les gràcies, ens 

felicitem tots perquè avui fem un pas més, de certa importància.  

En referència al que ha dit el Sr. Pera, evidentment que serà una exposició temàtica, 

però el propi conveni, i d’acord amb la fundació, preveu que hi pugui haver altres 

actors, no només en el sentit que deia vostè, sinó fins i tot comptant amb l’aportació 

de peces vingudes d’altres col·leccions a fi de completar aquesta història del tèxtil. 

Quant al que deia el Sr. Safont-Tria, només deixar constància que el pacte 9è ja parla 

de calendari. És cert que tenim dificultats econòmiques i no podem dir que obrirem un 

dia concret, però sí que hi ha un compromís que abans d’acabar aquest any tindrem 

un calendari que parlarà d’execució i d’obertura.  
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Finalment, em sumo, en nom de tots, al petit homenatge que ha fet el Sr. López a la 

persona del Sr. Josep Maria Ferrer, i a moltes persones que per desgràcia han estat 

treballant en aquest projecte i no podran veure el resultat final. Gràcies a la seva feina 

serà possible aquest museu.  

  

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
  

5   -  APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2012, 

INTEGRAT PELS COMPTES DE L’AJUNTAMENT, DELS SEUS 

ORGANISMES AUTÒNOMS, ENS PÚBLICS EMPRESARIALS I 

SOCIETATS MERCANTILS. 

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

presenta la proposta següent : 
 
“La Comissió especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2013, va  
emetre un informe favorable. 

No s’ha observat, en el tràmit d’exposició pública de l’Expedient del Compte General 
de l’Ajuntament de Mataró, corresponent a l’exercici 2012, cap reclamació. 

D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
en els seus articles 208 a 212. 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2012, 
que consta de: 
 
a) El Compte General de l’Ajuntament 
 
b) Els Comptes Generals dels Organismes Autònoms següents: 
 
 Institut d’Esports 
 Institut Municipal d’Educació 
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 Institut Municipal d’Acció Cultura 
 Institut Municipal de Promoció Econòmica 

 
c) Els Comptes Generals de les Societats Mercantils següents: 
 
 Aigües de Mataró, SA 
 Mataró Energia Sostenible, SA 
 Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
 Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL  
 Societat Municipal Prohabitatge de Mataró, SA 
 Porta Laietana, SA 

 
d) El Compte General del seu ens públic Empresarial següent: 
 
 Mataró Audiovisual 
 Parc Tecnocampus Mataró 

 
SEGON.- Donar compte del informe de fiscalització plena de l’exercici 2012, d’acord 
amb el que estableix l’article 61, apartat B del títol II de la Segona part de les Bases 
d’execució del Pressupost. 
 
TERCER.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de 
Comptes, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.” 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, remarca l’alt nivell de transparència que 

caracteritza la casa en tots aquests informes i en totes aquestes auditories externes 

que també han contribuït a millorar, si és possible, aquest alt nivell de transparència. 

Volem felicitar també l’equip municipal per aquesta magnífica labor que porta a terme 

per tenir els comptes amb la màxima perfecció i transparència possible. Per tant, 

nosaltres hi donarem el nostre vistiplau, tal com vam fer també amb els comptes 

generals presentats a PUMSA i a AMSA. 

 
 
 

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

expressa el vot en contra del seu grup municipal perquè no està d’acord amb la 

manera com es gestiona econòmicament l’Ajuntament. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, manifesta el vot favorable del seu grup municipal entenent que és un 

reflex fidel de quina és la situació de les finances municipals.  

 
 

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, recorda que el 

seu grup municipal sí que va votar favorablement el pressupost del que avui es 

presenten els comptes generals.  

Malgrat això, no podem compartir l’execució final d’aquest pressupost ni del PAM 

associat, bàsicament pels incompliments dels compromisos importants que van ser 

contrets pel nostre grup en base a un acord que vam signar amb el govern municipal. 

Compromisos no acomplerts, com ara no acordar els criteris per repartir els recursos 

per ajudar a pal·liar l’increment de l’IBI entre les famílies en les situacions més 

delicades o, per exemple, l’estudi d’aparcaments relacionats amb l’increment de la 

zona blava o el Pla d’Actuacions als Polígons Industrials o el Projecte Mataró-

Maresme Marítim o el Pacte per la Cultura o acordar les estratègies per resoldre el 

Pla Especial d’Ordenació del Centre Natació Mataró i entorns, que vostès van decidir 

enderrocar sense parlar-ne, o la revisió del Pla Estratègic de la Policia o la 

implantació dels agents cívics voluntaris per promoure la convivència o garantir els 

espais provisionals per acollir el creixement de l’Escola Joan Coromines que ara, en 

realitat, no creix sinó que es fa més petita.  

Avui, però, som conscients que el que aprovem és el compliment del procediment 

administratiu del desenvolupament del pressupost aprovat i les auditories externes, 

que ja fa més d’11 anys que es fan en aquesta casa, així com l’informe de la pròpia 

Intervenció. No es detecta cap objecció greu, el que és una mostra més de la bona 

gestió administrativa. Nosaltres volem agrair la feina a tots els treballadors i 

treballadores municipals al llarg de tot l’any i, molt especialment, al Servei de Gestió 

Econòmica. Per tot això, nosaltres ens hi abstindrem. 

 
 

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

Popular, diu que s’abstindrà, no perquè dubtin dels resultats comptables, sinó pel seu 

desacord amb la política municipal de l’Ajuntament. 
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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). 

 

 
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
Secretaria General 

 
 
6 - APROVAR EL "CONTRACTE DE DONACIÓ D’UN FONS 

DOCUMENTAL D’IMATGES RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT 

PROFESSIONAL D’ENRIC QUINTANA I MORELL PROPIETAT 

DEL SENYOR XAVIER CATEURA I VALLS A FAVOR DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ" 
 
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 
“El 9 de maig de 2013 el senyor Xavier Cateura i Valls es va adreçar a l'Ajuntament 
de Mataró per oferir un conjunt de fotografies, negatius i documents relacionats amb 
l’activitat professional d’Enric Quintana i Morell, fotògraf mataroní recentment 
traspassat que, al llarg de molts anys, va deixar el seu testimoni gràfic dels 
esdeveniments socials, polítics, culturals i esportius de la ciutat de Mataró. La 
cronologia d’aquestes imatges són un conjunt de fotografies aproximadament del 
període 1973-1989 i, d’una altra, la seva producció més recent, entre els anys 2001 i 
2011. 
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L’any 1998 el senyor Xavier Cateura ja va donar a l’Ajuntament de Mataró uns 8.000 
negatius en blanc i negre de fotografies d’Enric Quintana, centrades en els anys de la 
transició democràtica, a més d’un conjunt d’imatges d’altres autors. Totes aquestes 
imatges estan a l’Arxiu Municipal de Mataró. La donació que ara es formalitza és una 
recopilació que complementaria aquella primera donació.  
 
En data 28 de maig de 2013, l’arxiver municipal ha informat que Enric Quintana és 
considerat el fotògraf de la transició política a Mataró i el Maresme pels seus 
centenars de fotografies que plasmen aquest procés històric. S’ha fet una valoració 
preliminar d’aquesta segona donació i se’n desprenen les següents conclusions: 
 
a) La col·lecció està integrada per 753 fotografies positivades en blanc i negre, 931 

fotografies positivades en color, 16 arxivadors amb negatius en blanc i negre, 5 
arxivadors amb negatius en color i un arxiu informàtic amb 331 imatges en 
suport digital. La temàtica és molt heterogènia i inclou també diversos 
documents de caire familiar. 

 
b) Pel fet que l’Arxiu Municipal de Mataró ja disposa de més de vuit mil imatges del 

fotògraf Enric Quintana, l’arxiver municipal creu que la donació que ara ofereix el 
senyor Cateura pot servir per completar i enriquir el fons ja existent. És per això 
que recomana acceptar la donació. 

 
A la vista del contingut d'aquestes fotografies es considera interessant que siguin 
custodiades a l’Arxiu Municipal i, per aquesta raó, resulta convenient iniciar els tràmits 
per a l'acceptació d'aquesta donació no només perquè la cronologia de les imatges 
incorpora molts aspectes de la ciutat que ja han desaparegut o s’han transformat, 
sinó per la qualitat de les fotografies.  
 
L’Ajuntament de Mataró reconeix l'interès públic col·lectiu i el valor d’aquest fons, que 
és de gran importància per a la ciutat de Mataró, pels investigadors i per a la societat 
en general, raó per la qual té la voluntat d’acceptar la donació de l’arxiu fotogràfic 
ofert pel senyor Xavier Cateura i Valls en la seva qualitat de cedent. 
 
En l’acte de donació es transmeten a l'Ajuntament de Mataró els drets inherents a la 
possessió i propietat del fons fotogràfic, així com els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública de les seves imatges per qualsevol mitjà i en qualsevol modalitat 
d’explotació. 
 
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legalitat vigent, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents ACORDS : 
 
Primer.- Acceptar la donació gratuïta i sense condicionant ni limitació de domini, 
reproducció o explotació de l’arxiu fotogràfic del senyor Xavier Cateura i Valls, 
propietari d’un conjunt de fotografies, negatius i documents relacionats amb l’activitat 
professional d’Enric Quintana i Morell. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del "Contracte de donació d’un fons documental d’imatges 
del senyor Xavier Cateura i Valls a l’Ajuntament de Mataró" que s'adjunta en aquesta 
proposta d'acord i procedir a la seva signatura. 
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Tercer.-  Facultar l'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, senyor Joan Mora i Bosch, per 
a la signatura del contracte de donació, que es formalitzarà en document 
administratiu i que implica l'adquisició del ple domini de l’arxiu fotogràfic. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu al senyor 
Xavier Cateura i Valls per la mostra d’afecte i liberalitat que en aquest acte de 
donació fa a la ciutat de Mataró”. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
 
 
 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
Servei de Gestió Econòmica 

 
 

7   - INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 

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

PER AL COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME 

TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES QUE LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL 

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat 
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor i 
la Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i els seus dependents al 2n 
trimestre 2013. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de 
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la 
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions 
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 
 

 
 
 

 
 
 

Resum de pagament realitzats en el 
segon trimestre

Període mig de 
pagament 

Període mig de 
pagament 

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

Ajuntament de Mataró 127,45 81,47 50 269.447,56 1819 7.323.491,38
CMAC 99,71 71,73 3 2.373,14 43 30.862,90
Consorci TDT 106,87 70,27 7 755,24 11 21.326,93
TOTAL 127,27 81,40 60 272.575,94 1.873 7.375.681,21

Dins del període legal de 
pagament

Fora del període legal de 
pagament

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels 
ens dependents, és de 127,27 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 1.933 
pagaments d’import global 7.648.257,15 €.  
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i dels ens dependents és de 81,40 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 1.873 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 
7.375.681,21 €.  
 

 
 
 

 
Durant el 2n trimestre 2013 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de 
l’Ajuntament ni dels seus ens dependents. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del segon trimestre

Període mig del 
pendent de 
pagament 

Període mig 
del pendent de 

pagament 
excedit

(PMPP)(dies) (PMPPE) (dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 78,58 52,85 323 530.689,32 1839 7.052.799,74
CMAC 73 55,87 5 6.176,51 19 22.174,50
Consorci TDT 54,33 30,37 4 6.439,54 8 12.054,71
TOTAL 78,50 52,82 332 543.305,37 1.866 7.087.028,95

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de 
pagament al final del trimestre

Fora del període legal de 
pagament al final del trimestre

 
 

1. Pagaments realitzats en el trimestre: 

2. Interessos de demora pagats en el període: 

3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 
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Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de 
pagament de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 78,50 dies. Aquest càlcul 
s’ha obtingut a partir de 2.198 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 
7.630.334,32 €. Durant el 1r trimestre 2013 el  període mig del pendent de pagament 
va ser de 92,48 dies. 
 
Període mig del pendent de pagament excedit  (PMPPE): el període mig del 
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 52,82 
dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 1.866 operacions pendents de pagaments 
fora del període legal d’import acumulat 7.087.028,95 €. Durant el 1r trimestre 2013 el  
període mig del pendent de pagament  va ser de 47,12 dies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(PMOPR) Número Import total
Ajuntament de Mataró 134,26 12 11.247,11
CMAC 0 0 0,00
Consorci TDT 0 0 0,00
TOTAL 134,26 12 11.247,11

Període mig 
d'operacions 

pend. 
reconeixement 

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

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

Pendent de reconeixement obligació

 
 

Període mig d’operacions pendents de reconeixement (PMOPR): el període mig 
d’operacions pendents de pagament de l’Ajuntament és de 134,26 dies. Aquest càlcul 
s’ha obtingut a partir de 12 operacions pendents de reconeixement de l’obligació 
d’import acumulat 11.247,11 €.  
 
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord 
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
tutela financera dels Ens Locals.  
 

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

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

Popular, reconeix que l’Ajuntament està a 127 dies i que això són 81 dies per sobre 

del que pertocaria pagar als proveïdors. Paral·lelament a aquesta realitat que 

perjudica els proveïdors, hi ha un peix que es mossega la cua, és a dir, que les 

mateixes administracions, la Generalitat o l’Estat,  són les primeres que no paguen 

als ajuntaments i llavors aquests tenen dificultats per pagar als proveïdors. Això 

passa al conjunt dels municipis, no només a l’Ajuntament de Mataró.  

 

 

8   - DONAR COMPTE AL PLE DE LES OBLIGACIONS 

PENDENTS DE PAGAMENT ENVIADES AL MINISTERI, 

D’ACORD AMB EL RDL 8/2013. 
 

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

compte del següent : 

 
“El RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers, 
estableix en el seu article 16.1 que la Intervenció estarà obligada a informar al Ple de la 
corporació de la relació certificada d’obligacions pendents de pagament comunicada al 
Ministerio via telemàtica fins al 19 de juliol. 
 
En aquesta relació s’ha d’especificar l’aplicació pressupostària i el tipus de relació 
jurídica, o modalitat contractual, de la qual es derivi l’obligació enviada. 
 
És per això que  proposo: 
 
Primer.- Donar compte al Ple de la relació certificada de totes les obligacions 
pendents de pagament enviades al Ministerio d’acord amb el RDL 8/2013, per un 
import total de 9.629.115,86€ del quals: 
 

- Corresponen a  l’Ajuntament, 9.580.903,48€ 
- Corresponen al Consorci Digital Mataró-Maresme, 48.212,38€” 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, diu que la relació d’obligacions aporta coses interessants.  

La primera és que la Generalitat ens reconegui una molt petita part del deute que té 

amb aquest Ajuntament i amb tots els ajuntaments. La Generalitat no reconeix el 

deute que té amb aquesta ciutat en el tema, per exemple, de la Llei de Barris. La 

ciutadania de Mataró ha de reconèixer que en aquest llistat d’obligacions hi ha 

obligacions amb nosaltres mateixos. Per exemple, hi ha obligacions amb Gintra, amb 

la Fundació Tecnocampus, amb PUMSA i amb AMSA. També és curiós que en 

aquest llistat de proveïdors als que haurem de demanar ajuda per pagar hi siguin les 

companyies que ens subministren electricitat. A la gent del carrer, quan deixa de 

pagar la llum i l’aigua, li tallen. 

 

 

9   - DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL 

SEGON TRIMESTRE DEL 2013 DEL PLA D’AJUST APROVAT 

PEL PLE I EL MINISTERI AL MES DE JUNY DE 2012. 
 

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

compte del següent : 

 
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, 
d’1 d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei, es procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre 
estableix que les Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 
135 dels text refós de la LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes 
de cada trimestre, informe respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a 
subministrar correspon a uns formularis que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament 
dels pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a 
l’execució dels plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de 
l’interventor anterior també se’n donarà compte al Ple.  
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per dos 
motius: 
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1. Accedir al mecanisme de pagament a proveïdors contemplat en el RD 4/2012 per 
al pagament de les factures de les societats municipals PUMSA i GINTRA que 
restaven pendents de pagament per import de 5.479.783,04€ 

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

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

Popular, explica que són unes prediccions que han anat a la baixa i que, en alguns 

casos, s’han complert. Hem d’insistir que la Generalitat pagui el mig milió d’euros de 

subvenció que havia d’anar destinat al Miquel Biada per les pagues extres i pel no 

reconeixement d’un cicle formatiu que estava existint.   

Respecte al Mataró Bus, són 600.000 euros negatius que posen de relleu la greu 

situació del transport públic d’aquesta ciutat. Nosaltres esperem amb la màxima 

urgència que es pugui redefinir el transport perquè sigui, a més a més d’útil, pràctic i 

eficaç, viable econòmicament. Pel que fa a PUMSA, tots sabem sobradament què 

passa. Quant al tema de Gintra, nosaltres hem insistit reiteradament que la política 

d’aparcaments iniciada en el seu moment era un suïcidi econòmic, la gent no en fa ús 

perquè ni lloga ni compra.  
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L’EPE Parc Tecnocampus no l’ha citat, però també hem de recordar que durant 

aquest any els ingressos han disminuït, les despeses han augmentat i el dèficit ha 

augmentat en més de 500.000 euros, el que fa un acumulat d’1,8 milions d’euros, 

xifra també a tenir en compte perquè l’EPE Parc Tecnocampus ens preocupa a tots. 

 
 

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

considera que, per a una anàlisi més acurada, és necessari separar el resultat 

d’explotació del financer. Per una banda, s’ha parat la sagnia del resultat d’explotació 

però la càrrega financera és la llosa.  
 

 

 

10  -  ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS, 

DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A 31 

DE DESEMBRE DE 2012. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’Ajuntament de Mataró va aprovar, en la seva sessió plenària del dia 11 de juny de 
2009, l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament fins al 31 de 
desembre de 2007, amb un valor net de 451.527.269,71 euros.  
 
El Ple de 3 de setembre de 2009 va aprovar l’actualització de l’inventari amb els 
moviments patrimonials produïts durant l’any 2008, i quedà amb un valor net de 
550.873.093,93 euros (560.341.785,22 euros, sense descomptar les provisions). 
 
El Ple de 7 d’octubre de 2010 aprovà l’actualització de l’inventari municipal fins a 31 
de desembre de 2009, amb la incorporació dels moviments patrimonials de l’any 
2009, i quedà amb un valor net de 550.642.757,56 euros (634.201.340,52 euros, 
sense descomptar les provisions). 
 
El Ple de 6 d’octubre de 2011 aprovà l’actualització de l’inventari (fins el 31 de 
desembre de 2010). L’inventari actualitzat s’aprovà per un valor net de 
556.550.053,96 euros (660.985.332,07 euros sense descomptar les provisions). 
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El Ple de 6 de setembre de 2012 aprovà una nova actualització de l’inventari (fins el 
31 de desembre de 2011). L’inventari actualitzat s’aprovà per un valor net de 
679.359.372,06 euros (sense descomptar les provisions). 
 
Ara correspon aprovar l’actualització de l’inventari fins al 31 de desembre de 2012. 
 
Les actualitzacions tenen lloc segons el disposat a la normativa aplicable i en el marc 
de l’objectiu municipal d’aprovar anualment, juntament amb el compte general, les 
modificacions de l’inventari que hagin tingut lloc en l’any natural anterior.  
 
Resulten aplicables l’article 32.1 i 4 de la Llei 33/2003, del patrimoni de les 
administracions públiques; el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 222, i els articles 
100 i següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels 
ens locals a Catalunya. 
 
Per tot això, proposo, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’actualització de l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest 
Ajuntament, amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc 
durant l’any 2012, que queda amb un valor (sense descomptar provisions) de 
739.042.480,85 euros. El total de modificacions de l’inventari municipal importen un 
total de 59.683.108,17 euros, com a conseqüència de la incorporació dels moviments 
detallats als llistats adjunts, que es relacionen a continuació: 

 
-  quadre resum de l’Inventari Municipal global, a 31de desembre de 2011  
 
-  quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 

de desembre de 2012, desglossat per epígrafs;  
 
-  llistat individualitzat de les variacions patrimonials de l’any 2012, 

classificades per epígrafs, amb el detall de les altes, baixes i 
modificacions, amb indicació de l’import dels moviments de cada epígraf  i 
amb el total general; 

 
-  quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 

de desembre de 2012, desglossat per comptes comptables;  
 
-  quadre-resum del l’import en euros dels moviments patrimonials 

classificats per comptes comptables, amb indicació del valor de cada 
compte, i amb el total global, a 31 de desembre de 2012;  

 
-  resum de les obligacions, avals i préstecs de l’Ajuntament a 31 de 

desembre de 2012; 
 
-  llistat-resum del patrimoni municipal del sòl de PUMSA, a 31 de desembre 

de 2012;  
 
-  quadre de conciliació inventari – comptabilitat a 31 de desembre de 2012  
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SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, autoritzada pel Secretari, amb 
el vist i plau de l’Alcalde, al Departament de Governació i Relacions institucionals de 
la Generalitat de Catalunya. “ 
 
 
 

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

manifesta la seva abstenció amb tots els respectes per a qui hagi fet l’inventari.  

No hi votarem contràriament perquè desconeixem els detalls de les valoracions.  

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i  
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).  

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

Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre del 
grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

 

11  -  REGULARITZACIÓ DE FINQUES MUNICIPALS ON S'HI 

UBIQUEN POUS I/O PUNTS DE CAPTACIÓ D'AIGUA I DE LES 

SEVES INSTAL•LACIONS I LA SEVA ADSCRIPCIÓ A AIGÜES 

DE MATARÓ, SA. 
 

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

presenta la proposta següent: 
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“1er.- La companyia AIGÜES DE MATARÓ (en endavant AMSA) és la societat 
privada municipal que té per objecte, segons estableix l’article 2on dels seus Estatuts 
Socials: 
 
“la gestió directa del servei públic de subministrament d’aigua i tractament de les 
residuals, consistents en la captació, el tractament, la distribució d’aigua potable i la 
depuració d’aigües residuals en els termes municipals de Mataró i poblacions de la 
comarca. Així mateix i d’acord amb la seguda previsió de les necessitats, programar i 
realitzar les obres per a l’establiment i prestació dels esmentats serveis públics, així 
com portar la gestió i explotació de les esmentades obres i serveis. 
També tindrà per objecte totes les operacions annexes que es refereixin al cicle de 
l’aprofitament de l’aigua i aquelles obres públiques que l’ajuntament li encarregui.” 
 
Segons consta al Pla Director de l’Aigua de Mataró 2011-2025 (aprovat definitivament 
pel Consell d’Administració d’AMSA  en data 30 de març de 2011) estableix que 
AMSA està explotant un total de 39 captacions d’aigua, entre pous i mines, segons la 
documentació obrant a l’expedient i acompanyada en la sol·licitud presentada. 
 
Algunes de les instal·lacions referides que la companyia d’aigües utilitza per la 
prestació del servei, estan situades en finques municipals, segons es detalla a 
continuació: 
 
 
 
De les finques detallades, no es disposen de les dades registrals d’inscripció a favor 
de l’Ajuntament de la finca d’emplaçament dels pous 20 i 21. El motiu radica en el fet 
que la finca on estan situats és una finca adjudicada a l’Ajuntament de Mataró en el 

marc del Projecte de Reparcel·lació de la UA el Cros Industrial tramitat per 
l’Ajuntament d’Argentona, i que a data d’avui, resta pendent d’inscripció al Registre 
de la Propietat corresponent.  
 
 
2on.- Que aquests antecedents consten exposats en la sol·licitud presentada per 
AMSA al Registre Municipal d’entrada de documents en data 21 de juny de 2013, en 
la què s’acaba sol·licitant la regularització de la situació dels pous i/o punts de 

Núm. Pou Nom popular Dades registrals Titularitat Finca 
    Registre Finca Volum Llibre Foli   
Pou 20 Sabater 1 Ajuntament de Mataró* 
Pou21 Guterman 1 Ajuntament de Mataró* 
Pou 22 Can Marchal 2 32571 2616 954 171 Ajuntament de Mataró 

Pou 23 
Benetes IES 
Campeny 2 8600 3211 164 84 Ajuntament de Mataró 

Pou 26 Cementiri Les Valls  1 24290 3723 413 7 Ajuntament de Mataró 
Pou 29 C1- Cirera Nord 1 11812 3207 161 143 Ajuntament de Mataró 
Pou 30 P.P.Camí de la Serra 4 5913 3073 96 217 Ajuntament de Mataró 
Pou 31 Plaça Lluis Millet 4 10347 3198 157 115 Ajuntament de Mataró 
Pou 33 Plaça Occitania 3 1776 2961 30 147 Ajuntament de Mataró 
Pou 36 P.R. Pla d'en Boet II 3  3299 3060  55  147  Ajuntament de Mataró 
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captació d’aigua i de les seves instal·lacions (mitjançant el reconeixement de la seva 
existència), la seva adscripció a favor d’AMSA i la seva posterior inscripció al Registre 
de la Propietat.   
 
3er.- Segons la documentació obrant a l’expedient, ens trobem davant de dues 
situacions diferenciades. La primera, té el seu fonament en el reconeixement de 
l’existència d’un seguit d’immobles i les infraestructures annexes (amb la 
corresponent modificació i/o rectificació de l’Inventari Municipal i les corresponents 
inscripcions als Registre de la Propietat competents) i la segona, que és 
conseqüència de la primera, és una sol·licitud per a què amb la “regularització” es 
procedeixi a formalitzar la seva adscripció a favor d’AMSA (que també comporten 
modificació i/o rectificació de l’Inventari Municipal i accés al Registre de la Propietat).  
 
En definitiva, cal ajustar o adequar la realitat que consta a l’Inventari i al/s Registre/s 
de la Propietat/s a la realitat física. Cal recordar, en aquest sentit, la obligació, a 
càrrec de les Administracions Públiques d’inventariar tots els béns i drets que 
integren el seu patrimoni i la obligació d’inscriure’ls (pel què fa als béns, ja siguin 
demanials o patrimonials), així com els actes i contractes que de conformitat amb la 
normativa hipotecària tinguin accés al Registre de la Propietat. 
 
4t.- Són d’aplicació els articles 214 i 215 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, d’Activitats i Serveis dels ens locals; els articles 92 a 94 del 
Decret 336/1988 pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals; l’article 
213 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya; la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas i la normativa hipotecària. 
 
5è.- S’estima oportú que l’adscripció es realitzi amb contraprestació. Els 10 pous es 
troben emplaçats en finques de titularitat municipal. Això comporta que, amb 
independència de la titularitat de les infraestructures, les finques vehiculen un bé 
d’aprofitament general com és l’aigua a través d’aquestes finques (l’aprofitament de 
les quals sovint es realitza amb instruments jurídics que comporten contraprestació 
econòmica, com per exemple, les concessions demanials o llicències d’ús subjectes 
al pagament d’una taxa), pel subministrament de la qual, la societat rep una 
contraprestació (a través de la tarifa corresponent). 
Atès que el càlcul de la tarifa pel subministrament d’aigua es realitza prenent com a 
paràmetre els costos que genera la seva explotació, el fet que els pous i la/es 
infraestructura/es es trobin en finques municipals ha de comportar una 
contraprestació econòmica per poder assolir un ajust màxim a la despesa real del 
servei.  
 
6è.- En aquest sentit, s’ha estimat oportú que la contraprestació econòmica 
s’instrumenti a través d’un cànon anual. Per aquest motiu, es va sol·licitar informe de 
valoració per a l’establiment d’aquest cànon. 
 
L’import del cànon serà el què s’estableix a l’informe de valoració obrant a 
l’expedient. Es fixa un import de 0,3304 €/m3 (actualitzable segons les variacions que 
experimenti l’IPC o índex alternatiu que el substitueixi i modificable segons la 
variabilitat dels paràmetres de producció o altres circumstàncies). L’import del cànon 
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serà el producte resultant del següent càlcul: 0,3304 €/m3 multiplicat pel volum 
d’extracció d’aigua anual en m3.  
 
 
Vista la sol·licitud presentada en data 21/06/2013 per AMSA,  
 
Vist l’informe jurídic on s’informa favorablement a la operació projectada (ja sigui amb 
caràcter onerós, ja sigui amb caràcter gratuït), l’informe tècnic sobre la determinació 
del cànon i la documentació que ha aportat AMSA per identificar registral i 
gràficament l’emplaçament dels pous i infraestructures/ instal·lacions annexes, 
 
Vista la obligatorietat d’identificar, inventariar i inscriure detallada i correctament tots 
els béns i drets que integren el patrimoni municipal 
 
Per tot això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Adscriure a AIGÜES DE MATARÓ, S.A. amb NIF A-08007270   i domicili 
social a Mataró, carrer Pitàgores núms. 1-7 les instal·lacions -que es detallen a 
continuació, amb tots els seus annexos i accessoris necessaris per a l’explotació-, 
existents sobre les finques que també es relacionen, i que quedaran afectes a la 
prestació del servei públic de subministrament d’aigua potable a la ciutat de Mataró:  
 

 
*La finca on resten emplaçats els pous 20 i 21 està pendent d’inscripció, al Registre 
de la Propietat, a favor de l’Ajuntament de Mataró. Es proposa tanmateix l’adscripció, 
un cop inscrita la finca. 

Núm. Pou Nom popular Dades registrals Titularitat Finca 
    Registre Finca Volum Llibre Foli   

Pou 20 Sabater 1 
Ajuntament de 
Mataró* 

Pou21 Guterman 1 
Ajuntament de 
Mataró* 

Pou 22 Can Marchal 2 32571 2616 954 171
Ajuntament de 
Mataró 

Pou 23 
Benetes IES 
Campeny 2 8600 3211 164 84

Ajuntament de 
Mataró 

Pou 26 Cementiri Les Valls  1 24290 3723 413 7
Ajuntament de 
Mataró 

Pou 29 C1- Cirera Nord 1 11812 3207 161 143
Ajuntament de 
Mataró 

Pou 30 
P.P.Camí de la 
Serra 4 5913 3073 96 217

Ajuntament de 
Mataró 

Pou 31 Plaça Lluis Millet 4 10347 3198 157 115
Ajuntament de 
Mataró 

Pou 33 Plaça Occitania 3 1776 2961 30 147
Ajuntament de 
Mataró 

Pou 36 
P.R. Pla d'en Boet 
II 3  3299 3060  55  147

 Ajuntament de 
Mataró 
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S’acompanya com annex núm. 1 certificacions del gerent d’AMSA amb descripció 
dels emplaçaments i documentació gràfica. 
 
SEGON.- Establir que les adscripcions que s’acorden estiguin subjectes a 
contraprestació econòmica, mitjançant l’establiment d’un cànon anual, a satisfer per 
part d’AIGÜES DE MATARÓ, S.A. per la utilització i aprofitament dels béns adscrits i 
emplaçats en finques municipals, que estarà subjecte a les següents particularitats: 
 

• Preu anual del cànon: 0,3304 €/m3 x volum extracció anual en m3 dels punts 
de captació adscrits. 

• L’import del cànon es meritarà des de la data efectiva d’adscripció dels pous i 
instal·lacions a favor d’AMSA. El cànon corresponent a l’any 2013 serà la part 
proporcional des de la data d’adopció de l’acord d’adscripció fins al 31 de 
desembre.  

• El preu €/m3 es podrà actualitzar anualment en funció de la variació 
experimentada per l’Índex de Preus al Consum (IPC) o l’índex que el 
substitueixi durant els 12 mesos anteriors a la data de cada actualització, que 
aprovi l’Institut Nacional d’Estadística o l’organisme competent.  

• Sens perjudici de l’actualització que operi anualment amb motiu de l’aplicació 
de l’IPC (o índex alternatiu) sobre el preu establert, l’Ajuntament podrà 
modificar el preu €/m3 quan la variació dels paràmetres de producció de 
captació d’aigua o altres circumstàncies així ho aconsellin.  

• L’import del cànon s’establirà amb la previsió que realitzi AMSA del volum 
anual d’extracció d’aigua en m3, previsió que haurà de facilitar al consistori 
durant els 3 darrers mesos de l’any anterior. Aquest import podrà ser 
regularitzat en funció del volum real extret i, si s’escau, inclòs en el preu del 
cànon d’anys posteriors.  

 
TERCER.- Autoritzar i/o facultar indistintament a l’Alcalde de Mataró i al Regidor 
Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana per a què qualsevol d’ells, a títol 
individual, pugui signar tota la documentació necessària per a la formalització i 
execució d’aquests acords.  
 
QUART.- Incloure el detall i descripció dels pous, instal·lacions i infraestructures així 
com les adscripcions que sobre les mateixes es realitzen a favor d’AIGÜES DE 
MATARÓ, S.A. a la propera modificació de l’Inventari de Béns Municipal que es dugui 
a terme segons les dades que consten a l’annex 1. 
 
CINQUÈ.- Sol·licitar al Registrador de la Propietat que correspongui, la inscripció de 
l’adscripció a favor d’AIGÜES DE MATARÓ, S.A. dels pous, instal·lacions, annexes, i 
accessoris existents a cadascuna de les finques detallades, en virtut de l’article 215 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.  
 
SISÈ.- Notificar el present acord al servei d’Ingressos, al servei d’Urbanisme, a 
AIGÜES DE MATARÓ, S.A. i a la resta de serveis que es puguin veure afectats per 
l’adopció d’aquest acord.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, opina que no deixa de ser un tràmit legal per regularitzar una situació. 

Amb les privatitzacions, i especialment en el sector de l’ATLL, hem tingut disgustos 

importants. Qualsevol tràmit legal que es porti a terme, especialment amb aquells 

pous que són de propietat municipal, ha de tenir en compte aquesta realitat i s’ha de 

garantir que, si algun dia a algun govern de torn se li passa pel cap privatitzar AMSA, 

quedi ben clar que aquests pous són de propietat municipal per a ús i benefici de la 

ciutadania de Mataró. En cap cas nosaltres acceptaríem que per una qüestió de 

tràmit legal una cosa que és de tots acabi en mans d’uns pocs.  

El cànon que s’ha fixat és de 0,33 euros/m2. Per la meva mancança en temes 

jurídics, m’abstindré perquè entenc que es fa de bona fe. 

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

avança que el seu grup municipal votarà per separat els diferents acords.  

Votarem a favor de tots els acords, excepte el número dos, atès que no estem 

d’acord amb la contraprestació econòmica, perquè AMSA és una empresa municipal 

en la qual l’Ajuntament de Mataró és l’únic accionista. Trobem això una maniobra 

financera totalment innecessària. Pel que fa a l’acord tercer, suposo que queda clar, 

aleshores, que aquí nosaltres donem la nostra autorització perquè es puguin 

formalitzar la resta d’acords, però tenint en compte que no autoritzem l’execució de 

l’acord número dos.  

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3) i  corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2).  
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Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 
 

 

 

12  -  APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL DOCUMENT 

ADMINISTRATIU DE CESSIÓ GRATUÏTA DEL DOMINI DE LA 

FINCA SITUADA AMB FRONT AL CARRER VALLÈS, 37 DE 

MATARÓ, AMB DESTINACIÓ A CENTRE D'ASSISTÈNCIA 

PRIMÀRIA SANITÀRIA. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Antecedents 
 
1) L’any 2004, i previs els tràmits administratius oportuns, la Consellera Delegada de 
Serveis Centrals i Planificació va adoptar el Decret 8318/2004, de 4 de novembre, pel 
què s’iniciava expedient administratiu per a la cessió gratuïta en propietat del Centre 
d’Assistència Primària Sanitària a favor del Servei Català de la Salut. 
 
2) Un cop tramitat l’expedient, L’Excm. Ajuntament Ple, en data 3 de febrer de 2005, 
va adoptar, amb el quòrum exigit per la llei, l’acord de cedir de forma gratuïta a favor 
del Servei Català de la Salut amb NIF S-5800006-H, el domini de la finca de propietat 
municipal, situada al carrer Vallès, 37, cantonada carrer La Granja, de Mataró, que 
constitueix la finca registral inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al 
Tom 3545, llibre 333 de Mataró, Foli 102, Finca 22.160. 
 
3) Que, l’any 2012, el Servei Català de la Salut va comunicar a l’Ajuntament la 
necessitat d’introduir determinats canvis en el text del document que instrumentava la 
cessió del domini de la finca referida en relació als termes de l’acord de cessió 
aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió mantinguda en data 3 de febrer del 2005.  
Aquestes modificacions –que es van fer a requeriment de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, des de la qual s’havia emès un informe, que 
era i és vinculant pel Servei Català de la Salut- són les següents: 
 

- Consignar que la finca s’ha de destinar a l’ús previst de Centre d’Atenció 
Primària; 

- Que aquesta destinació s’ha de mantenir durant els 30 anys següents a la 
data de posada en funcionament del CAP; 
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- Que la formalització de l’acord es realitzarà en document públic administratiu; 
- Consignar al document que l’Ajuntament de Mataró es farà càrrec de totes les 

obligacions inherents a la propietat de la finca cedida, que es estiguin 
pendents fins a la data en què es formalitzi dita cessió; 

- Consignar el valor de la finca. 
- cessió del CAP a favor del Servei Català de la Salut    

 
 
A l’expedient consta informe jurídic 112/12, on s’informava que les modificacions 
requerides encaixaven en l’esperit de l’acord de cessió originari i no desvirtuaven els 
seus elements essencials, motiu pel qual l’Ajuntament es trobava en disposició de 
formalitzar la cessió, sense necessitat de cap altre tràmit. No obstant això, i en virtut 
de vàries converses mantingudes amb el Servei Català de la Salut, ja es preveia a 
l’informe l’eventual necessitat que, abans de procedir a la formalització de la cessió, 
s’hagués d’adoptar un nou acord plenari que recollís les modificacions preteses.  
 
4) Donant compliment a la previsió efectuada, des del Servei Català de Salut, s’ha 
sol·licitat procedir en aquest sentit i adoptar un nou acord plenari que reculli les dites 
modificacions. Aquest requeriment es pot evacuar mitjançant l’aprovació del 
document de cessió per acord plenari.  
 
5) Finalment, l’acord de 2005 facultava al conseller delegat de Benestar Social i Nova 
Ciutadania, per a la signatura de quants documents fossin necessaris per a la 
perfecció i execució de la cessió de domini a favor de la Generalitat.  
En aquesta data, l’organigrama i cartipàs municipal han variat des d’aleshores i 
caldria ratificar a l’òrgan que actualment ostenta les competències en matèria de 
Salut com a òrgan competent per procedir a la signatura dels documents 
corresponents.  
 
6) Pel què fa als fonaments de dret sobre els què s’ha d’instrumentar l’adopció del 
present acord són l’article 47.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local que estableix que el Ple de l’ajuntament és l’òrgan 
competent per acordar la cessió gratuïta de béns a favor d’altres administracions i 
institucions públiques i per tant, la modificació d’un acord adoptat pel Ple en matèria 
de la seva competència, ha de ser adoptat novament pel mateix òrgan; els articles 
211 i 212 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya; els articles 49 i següents del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya.  
 
Per tot això, proposo, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de document públic de cessió de domini que 
s’acompanya a aquesta proposta, com a annex núm. 1, i que recull les modificacions 
proposades per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya pel 
què fa a algunes condicions de la cessió a títol gratuït del domini de la finca situada a 
Mataró, al carrer Vallès núm. 37, cantonada la Granja a favor del Servei Català de la 
Salut; i que es concreten en la introducció de les següents consideracions al 
document públic que ha d’instrumentar la cessió del domini: 
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- Consignar que la finca s’ha de destinar a l’ús previst de Centre d’Atenció 
Primària; 

- Que aquesta destinació s’ha de mantenir durant els 30 anys següents a la 
data de posada en funcionament del CAP; 

- Que la formalització de l’acord es realitzarà en document públic administratiu; 
- Consignar al document que l’Ajuntament de Mataró es farà càrrec de totes les 

obligacions inherents a la propietat de la finca cedida, que es estiguin 
pendents fins a la data en què es formalitzi dita cessió; 

- Consignar el valor de la finca. 
- Cessió del CAP a favor del Servei Català de la Salut.  

 
SEGON.- Ratificar, a favor de la regidora delegada de Família (Joventut, Gent Gran i 
Dona), Benestar Social, Salut i Consum, la facultat per signar el document que 
s’aprova al punt primer i tots aquells documents que siguin necessaris per al 
perfeccionament i execució del present acord. 
 
TERCER.- Incloure les modificacions i rectificacions corresponents a l’Inventari de 
Béns municipal en la propera actualització que es dugui a terme. 
 
QUART.-  Notificar aquest acord al servei d’Urbanisme, al Servei d’Obres, al Servei 
d’Ingressos, al Servei de Família (Joventut, Gent Gran i Dona), Benestar Social, Salut 
i Consum i al Servei Català de la Salut. “ 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

Servei d’Ingressos 
    

 
13  - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 4676/2013, 

D' 11 DE JULIOL, D'INTERPOSICIÓ DE RECURS D'EMPARA 

CONTRA LA SENTÈNCIA DE 15 DE MARÇ DE 2013 DEL 

TRIBUNAL SUPREM. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“En data 11 de juliol de 2013, per raons d’urgència, es dictà el decret d’Alcaldia 
4676/2013, en virtut del qual es va interposar recurs d’empara davant el Tribunal 
Constitucional, contra la sentència de data 15 de març de 2013 i la interlocutòria de 
12 de juny de 2013, ambdues del Tribunal Suprem (recurs núm. 544/2010). 
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Aquest decret manifesta que en data 15 de març de 2013 el Tribunal Suprem va 
dictar sentència en seu del recurs de cassació núm. 544/2010, en virtut de la qual va 
estimar el recurs de cassació interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA 
contra la sentència de 23 de novembre de 2009 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, la qual va desestimar el seu recurs contenciós administratiu contra 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic 
local a favor de les empreses explotadores de serveis d’interès general (telefonia 
mòbil), corresponent a l’exercici 2008. 
 
Contra aquesta sentència en data 10 de juny de 2013 l’Ajuntament va instar incident 
de nul·litat d’actuacions, el qual fou inadmès pel Tribunal Suprem mitjançant la seva 
interlocutòria de 12 de juny de 2013. 
 
La sentència estima el recurs presentat per la recurrent i declara nuls els preceptes 
de l’Ordenança Fiscal esmentada. Per la seva banda, la interlocutòria inadmet 
l’incident de nul·litat d’actuacions. Ambdues resolucions perjudiquen l’Ajuntament. 
 
L'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
estableix que en el cas que l’Alcaldia hagi interposat una acció de competència 
plenària per raons d’urgència, caldrà que en doni compte al Ple, el qual l’haurà de 
ratificar. 
  
Per tot plegat, proposo al Ple el següent  ACORD: 
 
Únic.-  Ratificar el decret d’Alcaldia 4676/2013, d’ 11 de juliol, en virtut del qual es va 
interposar recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, contra la sentència de 
data 15 de març de 2013 i la interlocutòria de 12 de juny de 2013, ambdues del 
Tribunal Suprem (recurs núm. 544/2010).” 

 
 

 

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

Popular, pensa que, com diu el Sr. Reixach, això ja fa molt que dura.  

Es tracta de 3,5 milions d’euros acumulats en tot aquest temps. No són pocs diners. 

Són diners que ja estan aprovisionats però que, si la sentència digués una altra cosa, 

ja en podríem disposar.  

El primer que hauríem d’exigir és que els jutges facin bé la seva feina. És 

inadmissible que un jutge dicti una sentència tan poc clara que faci que unes 

persones la interpretin d’una manera i unes altres d’una altra. Crec que és hora que 

els jutges facin bé la seva feina i que, en aquest cas, protegeixin l’interès comú i dels 

municipis. Les companyies no només s’aprofiten del sòl, sinó també de la ciutadania 

perquè, almenys en aquest estat, apliquen les tarifes de les més altes a nivell 

europeu. S’aprofiten perquè en aquest país teníem una empresa de telefonia pública 
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privatitzada que ara mateix és una de les empreses que s’està enriquint per mitjà dels 

recursos públics d’aquest país i això és del tot denunciable. 

Si volem fer un tomb a aquesta situació política, social i econòmica, una de les coses 

que hem de començar a reclamar és la recuperació del que ha estat un robatori en 

tota regla d’uns recursos públics que estan en mans privades. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

 
14  - RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 4850/2013, DE 16 DE 

JULIOL, D’APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA 2N 

SEMESTRE 2013, DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“L’alcalde el 16 de juliol de 2013, ha dictat el decret núm. 4850, que literalment diu: 
 
“El 10 d’abril de 2012 l’Ajuntament va signar el conveni de col·laboració amb 
l’Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, per a l’any 
2012, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
El conveni fixa la seva vigència fins el 31 de desembre de 2012, amb possibilitat de 
pròrroga per mutu acord de les parts. Està aprovada l’addenda de prorroga per al 1r 
semestre de 2013, i ara es proposta la pròrroga per al segon semestre de 2013, per 
tant pel període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2013. 
 
Les aportacions econòmiques establertes al pacte quart per al segon semestre del 
2013, seran les següents: 
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1. L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del 
conveni, serà de 49.417,50 €. 

 
2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 

98.834,50 €. 
 
Es mantenen els pactes previstos del conveni signat amb les modificacions 
efectuades en el 1r semestre, relatiu a la designació del compte de titularitat 
municipal per l’ingrés de les aportacions. 
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni per l’any 2012 i la prorroga del 1r 
semestre de 2013, per això també li correspon l’aprovació de la pròrroga de 2n 
semestre, però per motiu d’urgència procedeix l’aprovació per decret de l’alcalde a 
ratificar posteriorment pel Ple de l’Ajuntament, en tenir efectes la pròrroga des de l’1 
de juliol, i la propera sessió prevista és pel mes de setembre.  
 
Vistos els informes precedents, i els articles 21.k) i 57 de la Llei 7/1983 de Bases de 
règim local, fent ús de les atribucions conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga, per al segon semestre del 2013, del conveni 
de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012, i autoritzar a la 
regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Montserrat 
Rodríguez i Sánchez, per a la seva signatura.  
 
Segon.- Sol·licitar a l’Agència de l'Habitatge de Catalunya que les aportacions 
derivades del conveni a favor de l’Ajuntament s’ingressin al compte 2038 6697 75 
6400000462. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament 
per la seva ratificació. 
 
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 4850/2013, de 16 de juliol, que aprova 
l’addenda de pròrroga, per al segon semestre del 2013, del conveni de col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, en el 
marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012, i autoritzar a la regidora delegada 
d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Montserrat Rodríguez i 
Sánchez, per a la seva signatura. 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

15  -  RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 4849/2013, DE 16 DE 

JULIOL, D’APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA 2N 

SEMESTRE 2013, DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL 

LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES. 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“L’alcalde el 16 de juliol de 2013, ha dictat el decret núm. 4849, que literalment diu: 
 
“El 10 d’abril de 2012 l’Ajuntament va signar el conveni de col·laboració amb 
l’Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu al Programa de Mediació per al lloguer 
social d’habitatges, per a l’any 2012, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-
2012. 
 
El conveni fixa la seva vigència fins el 31 de desembre de 2012, amb possibilitat de 
pròrroga per mutu acord de les parts. Està aprovada l’addenda de prorroga per al 1r 
semestre de 2013, i ara es proposta la pròrroga per al segon semestre de 2013, per 
tant pel període comprès entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2013. 
 
Les aportacions econòmiques establertes al pacte quart i cinquè per al segon 
semestre del 2013, seran les següents: 
 
1. L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació 

màxima  establert en el pacte cinquè, a) del conveni, serà de 9.450 €. 
 

2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de 
19.035 €. 

 
Es mantenen els pactes previstos del conveni signat amb les modificacions 
efectuades en el 1r semestre, relatiu a la designació del compte de titularitat 
municipal per l’ingrés de les aportacions. 
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni per l’any 2012 i la prorroga del 1r 
semestre de 2013, per això també li correspon l’aprovació de la pròrroga de 2n 
semestre, però per motiu d’urgència procedeix l’aprovació per decret de l’alcalde a 
ratificar posteriorment pel Ple de l’Ajuntament, en tenir efectes la pròrroga des de l’1 
de juliol, i la propera sessió prevista és pel mes de setembre.  
 
Vistos els informes precedents, i els articles 21.k) i 57 de la Llei 7/1983 de Bases de 
règim local, fent ús de les atribucions conferides, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga, per al segon semestre del 2013, del conveni 
de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al Programa de 
Mediació per al lloguer social d’habitatges, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 
2009-2012, i autoritzar a la regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, Montserrat Rodríguez i Sánchez, per a la seva signatura.  
 
Segon.- Sol·licitar a l’Agència de l'Habitatge de Catalunya que les aportacions 
derivades del conveni a favor de l’Ajuntament s’ingressin al compte 2038 6697 75 
6400000462. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament 
per la seva ratificació. 
 
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 4849/2013, de 16 de juliol, que aprova 
l’addenda de pròrroga, per al segon semestre del 2013, del conveni de col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al Programa de Mediació per al 
lloguer social d’habitatges, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012, i 
autoritzar a la regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, Montserrat Rodríguez i Sánchez, per a la seva signatura. 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Montserrat Rodríguez, regidora 

del grup municipal de Convergència i Unió.  

 

16  - RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 4971/2013, DE 17 DE 

JULIOL, D’INCORPORACIÓ DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

ACREDITATIVA I DE RECTIFICAR L’ERROR EN LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL RELATIU A 

L’AMPLIACIÓ DE CENTRE EDUCATIU SITUAT AL C. DAMIÀ 

CAMPENY CANTONADA C. SANT AGUSTÍ, (MPG-77). 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“L’alcalde el 17 de juliol de 2013, ha dictat el decret núm. 4971, que literalment diu: 
 

“El servei tècnic de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ha aconsellat 
que, abans de passar a dictaminar la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació municipal relatiu a l’ampliació del centre educatiu situat al c. 
Damià Campeny cantonada c. Sant Agustí, aprovada provisionalment pel 
Ple de l’Ajuntament de 2 de maig de 2013, s’acreditessin els motius pels 
quals cal incrementar el sostre del centre educatiu exposada en la part 
valorativa de l’informe, i que cal mantenir l’alçada reguladora establerta al 
planejament general per edificis de PB+3PP. 
 
L’Escola Pia Santa Anna de Mataró, seguint aquesta recomanació, ha 
presentat documentació justificativa de la necessitat d’ampliar el centre 
educatiu, per poder adaptar-se als nous requeriment d’espais exigits per la 
recent legislació sectorial d’ensenyament, tan estatal com autonòmica, pels 
estudis de formació professional a Mataró i al Maresme. 
 
El servei tècnic municipal ha informat que aquesta documentació és 
informació complementària vinculada a l’apartat 1 “Objecte de la 
modificació” de la “Memòria Informativa (M.1), i en relació a l’alçada 
reguladora màxima de l’edificació ha detecta un error de transcripció en les 
pàgines 17, 19 i 24, que enlloc de posar l’ARM corresponent a PB+3PP 
establerta en el Pla general de 13,60 m es va posar 13,70 m. 
 
L’article 73 de les Normes urbanístiques del Pla general, relatiu a l’alçada 
reguladora referida a carrer, estableix amb caràcter general que per un 
nombre màxim de PB+3, l’alçada reguladora màxima és de 13,60 m.  
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L’article 105 de la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, preveu la rectificació en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, dels errors materials, de fet 
o aritmètics existents en els seus actes 
 
L’article 21.k) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local, 
disposa que en cas d’urgència l’alcalde assumeix competències del Ple, i 
n’ha de donar compte en la primera sessió per la seva ratificació. 
 
En virtut de les competències atribuïdes a l'article 21 de la Llei reguladora 
de les bases de  règim local, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Incorporar com annex  a la Memòria informativa (M.1) apartat 1 
d’objecte de la modificació, del projecte tècnic de Modificació puntual del 
Pla general d’ordenació municipal relatiu a l’ampliació del centre educatiu 
situat al c. Damià Campeny cantonada c. Sant Agustí”,  la documentació 
acreditativa de la necessitat d’ampliació del centre educatiu de l’Escola Pia 
Santa Anna, a fi d’adaptar-se a la recent legislació sectorial 
d’ensenyament, tan estatal com autonòmica. 
 
Segon.- Rectificar l’error de transcripció en les pàgines 17, 19 i 24 del 
projecte tècnic de la Modificació del Pla general abans indiciada, quan fa 
referència a l’alçada reguladora de l’edificació de B+3 on diu: “13,70 m”, ha 
de dir: “13,60”. 
 
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades i a la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, als efectes escaients.” 

 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm. 4971/2013, de 17 de juliol, que a la  
Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relatiu a l’ampliació del 
centre educatiu situat al c. Damià Campeny cantonada c. Sant Agustí, aprovada 
provisionalment el 2 de maig de 2013, incorpora documentació annexa acreditativa 
de la necessitat d’ampliació del centre educatiu de l’Escola Pia Santa Anna i rectifica 
l’error de transcripció en l’alçada reguladora. 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, recorda que quan aquest tema es va presentar al ple el seu vot va ser 

favorable. Qualsevol edificació destinada a un projecte educatiu s’ha de mirar amb 

bons ulls, però, vist el que ha passat aquest darrer any, jo m’hi abstindré. El que s’ha 

produït és una desertització de l’oferta de l’escola pública al centre de la ciutat i, en 

canvi, veiem iniciatives privades com aquesta que s’estan ampliant.  

El meu vot és una crítica a la planificació escolar que hem tingut aquest darrer any a 

Mataró, en la qual ha sortit greument perjudicada l’oferta pública. 

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que la Comissió d’Urbanisme demana, a 

banda de l’alçada, documentació annexa i complementària perquè s’acreditin els 

motius pels quals cal incrementar el sostre del centre educatiu. Aquesta omissió em 

sembla important.  

 

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

Convergència i Unió (7), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: 2, corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa.   

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 
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En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Montserrat Rodríguez, 

regidora del grup municipal de Convergència i Unió.  

 

 

17  -  RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 4985/2013, DE 17 DE 

JULIOL, D’INCORPORACIÓ ANNEXOS JUSTIFICATIUS I 

D’ACLARIMENTS A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL ÀMBIT IVECO-RENFE-FARINERA-VEÏNAT DE 

VALLDEIX (MPG-76). 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“L’alcalde el 17 de juliol de 2013, ha dictat el decret núm. 4985, que literalment diu: 
 

“El servei tècnic de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona ha aconsellat que, 
abans de passar a dictaminar la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
municipal, àmbit “Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix”, aprovada 
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el 2 de maig de 2013, s’adjuntés 
documentació complementària d’aclariment d’alguns conceptes. 
 
Per altra banda l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, ha 
entrat  el seu informe per via telemàtica el 10 de juliol de 2013, que precisa també 
d’aclariments. 
 
El servei tècnic municipal ha redactat els documents relatius a aquests 
aclariments, i el 15 de juliol de 2015 ha informat: 
 
“Als estudis d’avaluació econòmica estàtics i dinàmics  s’aporten dos escenaris 
més, un plantejat de forma que sigui comparable amb els mateixos conceptes 
l’antiga ordenació amb la nova proposada i un altre que  justifica la necessitat del 
increment de sostre proposat per garantir la viabilitat del planejament.  
 
En aquest sentit, l’estudi d’avaluació econòmica comprendrà els següents 
escenaris que justifiquen la solució adoptada: 
 
1. PLANEJAMENT VIGENT corresponent al PMU 03d amb valors de sòl de l’any 
2006 i despeses segons previsions del document del PMU vigent. Que en el seu 
moment plantejava un planejament viable amb una repercussió de les càrregues 
urbanístiques del 32% respecte al valor de l’aprofitament del sector (escenari 
previst al document de la modificació aprovada provisionalment). 
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2a. PLANEJAMENT VIGENT corresponent al PMU 03d amb valors de sòl de l’any  
2013 i amb valors de les despeses segons valors del PU aprovat (2010) Que 
representa un planejament inviable amb una repercussió de les càrregues 
urbanístiques del 55% (escenari previst al document de la modificació aprovada 
provisionalment). 
 
2b. PLANEJAMENT VIGENT corresponent al PMU 03d  amb valors de sòl de 
l’any  2013 i amb valors de les despeses segons els mòduls d’urbanització 
previstos a la nova proposta de modificació i amb el mateix criteri de reducció de 
les càrregues externes i de la implantació del transport públic. Que representa un 
planejament inviable amb una repercussió de les càrregues urbanístiques del 
45,2% (Nou escenari complementari que s’adjunta) 
 
3a. NOVA PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE MPPG 2013. que permet el 
desenvolupament en els tres sectors de gestió i desenvolupament de manera 
independent però sense introduir l’increment d’edificabilitat, o sigui mantenint el 
sostre previst pel planejament vigent i amb les mateixes càrregues urbanístiques 
previstes per la nova ordenació . Que representa un planejament inviable amb 
una repercussió de les càrregues urbanístiques del 35% (Nou escenari 
complementari que s’adjunta). 
 
3b.NOVA PROPOSTA D’ORDENACIÓ DE MPPG 2013 amb l’increment de sostre 
privat previst que és l’ordenació final prevista on es justifica la viabilitat del 
planejament  amb els tres sectors delimitats. Que representa un 
planejament viable al tornar a  plantejar una repercussió de les càrregues 
urbanístiques del 32,4% sensiblement superior a la inicialment prevista (escenari 
previst al document de la modificació aprovada provisionalment). 
 
En relació les indemnitzacions de les construccions i altres ( trasllat activitats, 
arrendaments, aprofitament consolidat) incompatibles amb el planejament aclarir 
que s’han ponderat en un 0,55 segons les dades proporcionades pels estudis 
dinàmics corresponents pel sector PMU-10 al introduir el factor temps 
(depreciació de les construccions i extinció d’activitats i arrendaments) l’estar 
previst a l’agenda del nou planejament la seva execució a mig termini i pel 
sistema de compensació de manera concertada amb els propietaris del sector. 
 
En relació a  les despeses corresponents, tant al pas de connexió amb el previst 
entre la Ronda Barceló i el Port, com l’adequació de la Riera de Valldeix, que 
aniran a càrrec de l’administració atesa la seva consideració de càrregues 
adscrites als sistemes generals, aclarir que la seva programació i contemplació al 
Pressupost Municipal de Despeses s’efectuarà de la següent manera:  
 
La canalització de la riera i el vial de Valldeix en el moment en que es 
desenvolupin i s’executin les unitats d’actuació: UA24 Riera de Valldeix, UA-34 
Santa Rita de Valldeix i UA-56 Can Marqués del Pla General del 1996, que 
conformen els sòls urbans adjacents a l’àmbit de Valldeix d’aquesta modificació. 
 
La connexió al pas soterrat previst entre la Ronda Barceló i el Port s’efectuarà 
quan l’Ajuntament pugui programar-la quan disposi de recursos per poder fer 
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l’obra principal que en principi corresponia al Sector veí de la Ronda Barceló però 
que per sentència judicial ha quedat exclosa com a càrrega del sector atesa la 
seva consideració d’obra adscrita als sistemes generals. 
 
En relació a l’informe d’Adif de 17 de desembre de 2012 els plànols d’ordenació 
normatius recullen els límits de les zones de domini públic, la zona de protecció 
ferroviària i la línia límit d’edificació que en cap cas afecten l’ordenació proposada. 
Respecte a la condició de l’aportació d’un estudi de sorolls i vibracions prèviament 
a la concessió de les llicències, el projecte d’urbanització del primer sector a 
desenvolupar (PMU-09d), actualment en tràmit per la seva aprovació inicial, 
contempla aquest estudi, condició que també es farà extensiva a la tramitació del 
projectes d’urbanització dels altres dos sectors PMU-10 i PMU-11. 
 
En relació a l’àmbit del PMU 09d, que la modificació de planejament incorpora 
l’ordenació detallada, aclarir que la seva gestió urbanística s’efectuarà  com un 
únic polígon d’actuació urbanística, d’acord del que es desprèn de l’ordenació i 
normativa prevista al document de planejament. 
 
En relació als esquemes de la xarxa d’aigua, els projectes d’urbanització de cada 
sector s’ajustaran a les determinacions de l’informe d’Aigües de Mataró, AMSA, 
empresa municipal que en cada moment validarà la xarxa proposada fins la seva 
recepció i a la qual se’ls requereix informe en la tramitació dels projectes 
d’urbanització.   
 
En relació a l’informe emès per l’Oficina territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona, entrat a l’ajuntament via telemàtica el 10 de juliol de 2013 aclarir el 
següent: 
El reajust de límits proposat a l’àmbit de Valldeix s’efectua únicament entre la 
zona verda del sector i la de l’equipament públic destinat als Serveis de 
manteniment i Obres Municipals per ajustar-se a la realitat de les parcel•les de 
sistemes existents sense afectar en cap cas el sòl no urbanitzable. 
 
En relació a la integració paisatgística de l’ordenació proposada amb edificis en 
alçada, aclarir que la referència a l’art 20 de la normativa del Pla director 
urbanístic del sistema costaner que estableix que les edificacions s’han d’ajustar a 
una tipologia adequada al paisatge natural i urbà on s’insereixen requerint la 
justificació a traves d’un estudi paisatgístic, aquest seria necessari si la nova 
ordenació fos molt diferent i no adequada a la pròpia que substitueix (dos torres 
de 17 plantes, 4 torres de 12 plantes i altres edificis entre 9 i 5 plantes) i a la de 
l’entorn previst pel planejament que preveu també edificacions en alçada (edificis 
de 14 plantes al sector del Rengle, torre de 22 plantes al sector de la Ronda 
Barceló, 4 torres de 11 plantes als Sectors de Cafè de Mar i Cooperativa Agrària. 
La adequació amb l’entorn de la nova ordenació d’Iveco – RENFE  amb edificis en 
alçada es pot comprovar en l’alçat del front marítim urbà de Mataró que s’adjunta 
com informació complementària.” 
 
La incorporació d’aquesta documentació amplia la informació i no significa cap 
modificació en el planejament aprovat provisionalment. 
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L’article 21.k) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local, disposa 
que en cas d’urgència l’alcalde assumeix competències del Ple, i n’ha de donar 
compte en la primera sessió per la seva ratificació. 
 
En virtut de les competències atribuïdes a l'article 21 de la Llei reguladora de les 
bases de  règim local, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Incorporar com annexes al projecte tècnic de la Modificació puntual del 
Pla general d’ordenació municipal, àmbit “Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de 
Valldeix”, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el 2 de maig de 2013, 
la documentació justificativa i aclariments sobre: 
 
- La  viabilitat del planejament, amb l’aportació de dos nous escenaris 
comparatius. 
- La justificació de la ponderació en un 0,55 les indemnitzacions de les 
construccions i altres. 
- La programació de l’execució de les obres a càrrec de l’administració per ser 
càrregues adscrites als sistemes generals. 
- L’informe d’Adif de 12 de desembre de 2012, respecte als límits de les diferents 
zones d’afectació i a l’estudi de sorolls i vibracions previ a la concessió de 
llicències a incorporar als projectes d’urbanització. 
- La gestió urbanística de l’àmbit del PMU 09d com a únic polígon d’actuació 
urbanística. 
- L’adequació dels  esquemes de la xarxa d’aigua a les determinacions d’AMSA. 
- L’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, 
que l’ha entrat  per via telemàtica el 10 de juliol de 2013. 
 
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Trametre-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als 
efectes escaients.” 

 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Ratificar el decret  d’alcaldia núm. 4985/2013, de 17 de juliol de 2013, que a 
la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal, àmbit “Iveco-Renfe-
Farinera-Veïnat de Valldeix”, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el 2 
de maig de 2013, incorpora com annexes documentació justificativa i d’aclariments 
que no modifiquen el planejament aprovat. 
 
Segon.- Notificar-ho a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes 
escaients.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta el vot contrari del seu grup municipal a la proposta.  

Som contraris a aquest projecte que s’ha demostrat que és inviable econòmicament i, 

a més, no respon al model de ciutat que nosaltres defensem. Ara el que es fa és 

dividir en tres sectors el projecte i es vol justificar amb un increment del sostre per 

garantir-ne la viabilitat, cosa que nosaltres no compartim.  

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3). 

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa.  

    

 

18  -  AUTORITZAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA 

SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA (PORTA LAIETANA S.A) 

SUBSCRIT PER PUMSA I COPCISA, EN ELS TERMES 

ACORDATS EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE PUMSA 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El Consell d’Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, el 25 de 
juliol de 2013, ha aprovat l’acord entre els socis de l’empresa d’economia mixta Porta 
Laietana, SA (PUMSA i Grup Copcisa) de modificació de les obligacions al seu dia 
assumides i de l’acord de refinançament del deute amb l’entitat financera, a fi de 
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poder complir amb la seva finalitat principal de gestionar les finques adquirides dins el 
desenvolupament del Sector Iveco-Renfe-Farinera/Veïnat de Valldeix. 
 
Aquesta modificació ve determinada pel canvi de context legal i econòmic existent en 
la data del contracte de 20 de juny de 2005 a l’actualitat, molt diferent a l’actual. Ara 
no es donen les circumstàncies previstes al Plec per a poder complir amb les 
obligacions contractuals.  
 
Amb la finalitat d’aconseguir, per una banda, la viabilitat de l’empresa mixta i 
equilibrar les prestacions reciproques, i d’altra, evitar possibles reclamacions judicials, 
les parts, desprès d’un llarg procés de negociació tant amb el banc creditor com entre 
els socis, han proposat deixar sense efecte part de les obligacions assumides pel 
Grup Copcisa, prèvia aportació econòmica de quatre milions d’euros d’aquesta a la 
societat i previ acord de refinançament amb el banc del deute hipotecari. 
 
En aquest sentit el Grup COPCISA fa l’aportació dinerària a Porta Laietana, SA, per 
tal de poder refinançar amb BBVA el préstec hipotecari i es deixen sense efecte les 
obligacions d’Iluro Residencial, SL (empresa constituïda per Copcisa, SA i Copcisa 
Immobiliària, SL) i del Grup Copcisa, que resulten del contracte d’adjudicació, del 
Plec de Condicions i de l’oferta, següents: 
 
- Comprar la totalitat de les finques resultants d’aprofitament privat adjudicades a la 

societat Porta Laietana, SA, pel preu que es fixi mitjançant la taxació que 
s’especificarà, llevat del 50% destinat a la construcció d’habitatges amb protecció 
oficial, que adquirirà PUMSA. 

- Cessió a PUMSA del 50% del sostre d’HPO i del concertat que li correspon 
comprar al soci privat. En aquest sentit, PUMSA podrà comprar a la societat mixta 
l’esmentat sostre a “cost zero”, (sempre que el sostre protegit que sigui adjudicat 
a aquesta Societat no superi el 30% del total de sostre residencial). 

- Finançar la totalitat de les necessitats de tresoreria de la societat mixta, 
directament o bé prestant garantia suficient enfront les entitats financeres. 

 
Les parts renuncien a les reciproques reclamacions per possibles incompliments 
contractuals dels documents signats, condicionat a l’informe favorable del secretari de 
l’Ajuntament i a l’autorització de l’Ajuntament de Mataró. 
 
La modificació de les obligacions proposades no varien els estatuts de la societat 
mixta aprovats pel Ple de l’Ajuntament el 7 d’octubre de 2004. 
 
Vist l’informe favorable del secretari i l’interventor, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte de societat d’economia mixta subscrit 
per PUMSA i COPCISA el 20 de juny de 2005 (que va motivar la constitució de  
l’empresa PORTA LAIETANA, SA, per a la gestió de les finques adquirides dins els 
desenvolupament del sector Iveco-Renfe-Farinera/Veïnat de Valldeix), en els termes 
acordats en el Consell d’Administració de PUMSA de 25 de juliol de 2013.  
 
Segon.- Notificar-ho a PUMSA als efectes escaients.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, no dubta que la Sr. Rodríguez hagi portat aquest procés de negociació el 

millor que ha sabut i segur que ho ha fet prou bé, però ella mateixa reconeix que ni 

liquida ni soluciona el problema. La Sra. Rodríguez parla de crisi immobiliària i jo 

parlaria d’avarícia des d’aquest mateix Ajuntament, en un context especulatiu 

depredador en què ens crèiem que podíem començar a construir ciutats a dalt dels 

núvols, amb projectes inviables que ens han portat a un dels pitjors projectes 

urbanístics d’aquesta ciutat, una autèntica ruïna per a aquest Ajuntament amb un 

projecte format per PUMSA i Copcisa. Nosaltres hi votarem en contra perquè estem 

en contra d’aquest projecte i no volem ser còmplices d’una mala gestió de l’anterior 

govern. No creiem que la solució vagi per aquest camí, ni que hàgim de continuar 

insistint en un projecte urbanístic sense cap ni peus.  

 
 
 

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

anuncia l’abstenció del seu grup municipal. Per una banda, apostem per la viabilitat 

del projecte, però, per l’altra, veiem que aquest acord està envoltat d’un seguit 

d’acords dels quals no som molt partidaris. Ens hi abstindrem perquè no volem donar 

continuisme a aquestes pràctiques financeres.  

 
 
 

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

Catalunya, felicita la Sra. Rodríguez perquè els consta la feina que està fent.  

Està bé el que bé s’acaba. El que hem d’intentar és mirar endavant perquè de poc 

ens servirà dir el que tots sabem i el que moltes vegades ja hem dit.  

 
 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, agraeix l’explicació 

de la regidora. El que portàvem avui al ple és un canvi de les condicions que es van 

acordar en aquell moment, l’any 2004, en què no es preveia la contundència 

d’aquesta crisi en la que hem tingut una davallada del 50% de valor del sòl. Amb 
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aquest acord no arreglem tots els mals derivats d’aquesta situació financera, però sí 

que ens dóna un respir, perquè, si la situació millora, pugui ser beneficiós per Porta 

Laietana i per l’Ajuntament.  

 
 
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: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.   

 
 
 

Via  Pública 
 
19  -  APROVACIÓ D’ADDENDA AL CONVENI D’ADHESIÓ AL 

SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DEL CONSORCI DE 

L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ QUE 

PRESENTA L’ATM. (EXP. 74/2001) 
 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“I. ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS 
 
L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 13 de desembre de 2001, va aprovar el 
conveni  d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al sistema tarifari integrat del Consorci 
de l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), per tal que els bitllets 
integrats de l’Àrea de Barcelona fossin vàlids en el transport col·lectiu urbà Mataró 
Bus.  
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L’ATM és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997, que té 
entre d’altres finalitats, millorar substancialment la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència de 
les xarxes de transport públic col·lectiu existents, mitjançant el sistema tarifari integrat 
de transport públic col·lectiu. 
 
D’aquesta mesura, els usuaris guanyaren en comoditat i en preu, donat que el 
sistema permeté realitzar trajectes combinant els diferents sistemes de transport 
públic amb un sol títol, d’inferior preu que la suma dels diferents títols monomodals.  
 
Una vegada superada la implantació del sistema tarifari integrat actual i en atenció a 
la manifesta obsolescència tecnològica de la banda magnètica, l’ATM ha projectat la 
implementació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió anomenat T-Mobilitat, 
amb l’objectiu d’incorporar les noves tecnologies i incrementar la utilització del 
transport públic, tal i com s’ha dut a terme en diferents àrees de transport del món. 
 
El nou sistema preveu un nou model tarifari amb una política de preus amb 
descomptes en funció de l’ús, que sense dubte suposarà un nou impuls a la 
promoció de l’ús del transport públic, alhora que farà més atractiu i còmode el seu ús.  
 
Com que aquest sistema previsiblement permetrà la utilització de títols propis sense 
contacte, s’haurà de preveure la tarifa de gestió que l’operador haurà d’abonar per tal 
de poder utilitzar aquests títols en el sistema, de forma similar al cost actual d’emissió 
i gestió dels títols.  
 
En aquest sentit, l’Autoritat del Transport Metropolità ha presentat una proposta 
d’Addenda al Conveni d’Adhesió al Sistema Tarifari Integrat, que figura com a 
document annex a la present proposta d’acord. 
 
II. FONAMENTS DE DRET  
 
Els convenis interadministratius es troben regulats en els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, el qual els considera un mitjà per a la cooperació 
interadministrativa. 
 
Els articles 4.1 d), 4.3 i concordants de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, prescriuen, de forma 
bàsica i general, els deures de cooperació i assistència activa entre totes les 
administracions públiques. 
 
Els articles 10 i 57 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local i articles 144 i 150 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, estableixen com a 
principis d’actuació de les relacions interadministratives: la informació recíproca, la 
cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques amb respecte als respectius 
àmbits competencials. 
 
Vista la proposta d’Addenda al Conveni d’Adhesió al Sistema Tarifari Integrat, que 
presenta l’ATM. 
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Vist el contingut de l’informe de data 26 de juliol de 2013 emès per l’enginyer del 
Servei de Mobilitat que conclou que és d’interès participar en el nou sistema tarifari. 
 
Vist l’informe jurídic de data 28 de juliol de 2013 emès per l’assessora jurídica del 
Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, que conclou que el text de la proposta 
d’Addenda al Conveni d’Adhesió al Sistema Tarifari Integrat, que presenta l’ATM, 
s’ajusta a la legalitat vigent, essent l’òrgan competent per a la seva aprovació 
l’Ajuntament en Ple i l’Alcalde el competent per a la seva signatura. 
 
La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les 
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, al Ple 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d’Addenda al Conveni d’Adhesió al Sistema Tarifari 
Integrat del Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità, de data 29 de novembre 
de 2001, aprovat pel Ple de la Corporació en data 13 de desembre de 2001 que 
figura com a document annex a la present proposta d’acord. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentada 
proposta d’Addenda.  
 
Tercer.- Notificar els anteriors acords a les persones interessades.” 
 
 
 

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

Popular, anuncia el seu vot favorable. Des de la CUP sempre hem defensat el 

transport públic i col·lectiu i la millor manera de potenciar-lo és fer que sigui més 

econòmic, més ràpid i més eficient que el transport privat. En aquesta línia, el que ara 

es proposa obre un ventall de possibilitats importants que hem de saber aprofitar.  

Aquest canvi es produeix bàsicament perquè les maquinetes dels autobusos ja estan 

amortitzades i cal renovar-les. Tal com està plantejat, això té mancances. Es parla 

molt de les màquines, però no tenim clar per a què s’utilitzarà tot aquest potencial 

amb aquesta nova tecnologia. No es defineixen quin tipus de tarifes s’aplicaran a 

partir d’ara, ni quins seran els diferents nivells, ni com ens en podrem aprofitar ciutats 

com Mataró, que tenim la targeta integrada però que, en alguns casos, hi ha gent que 

s’ha sentit perjudicada perquè no utilitza el transport públic més enllà de la ciutat.  

Amb aquesta nova tecnologia haurem d’exigir que es posi davant de tot la garantia 

que es fa en benefici dels usuaris. Això és el primer que hem de defensar i és la 

mancança que hi trobem. Per tant, emplaço el govern de la ciutat de Mataró que 

insisteixi i garanteixi la possibilitat que els usuaris puguin tenir el màxim descompte 
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possible en l’ús del transport públic, cosa que ja passa en altres ciutats, com pot ser 

Londres, on ja existeix aquest sistema implantat en els diferents transports públics, en 

què una màquina de bitllets sempre aplica la tarifa mínima, sempre busca el màxim 

descompte. Aquesta és la mancança que hi trobem.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 
CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 

Direcció d’Ensenyament 
 

20 - NOMENAMENT DE VOCALS DEL CONSELL ESCOLAR 

MUNICIPAL EN REPRESENTACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 

PSC–PM I CUP. 
 

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

proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de desembre de 2011 es 
va publicar, íntegrament, el text del Reglament, que ha esdevingut definitiu un cop 
finalitzat el termini per presentar al·legacions i/o suggeriments.  
 
L’article cinquè del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró estableix que 
la seva composició, entre altres vocals, és la següent: 
 
 Corporació Municipal: 8 vocals. 

La representació de l'Ajuntament estarà formada pels representants 
proposats pels grups municipals que tinguin representació en el consistori 
mataroní i en la mateixa proporció que cada grup municipal tingui en la 
Comissió Informativa de Serveis Personals o la que en el seu dia tingui les 
competències d'Ensenyament. 

 
L’article setè del Reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró estableix que el 
nomenament i cessament dels vocals s’efectuarà per acord de l’Ajuntament en Ple, 
en el cas dels representants de la Corporació Municipal, i del Decret d’Alcaldia en la 
resta de vocals.  
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D’acord amb l’informe tècnic de data 5 de juliol de 2013, cal fer el nomenament de: 
 

- Sra. Consol Prados Martínez, com a representant del Grup municipal PSC-
PM, en substitució de la Sra. Mercè Melero Collado. 

- Sra. Maria Sans i Vidal, com a representant del Grup municipal CUP, en 
substitució del Sr. Josep Xaubet i Vilanova.  

- Sra. Juliana Bacardit i Garriga, com a suplent de la Sra. Maria Sans i Vidal. 
 
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
Primer.- Nomenar com a vocals del Consell Escolar Municipal les persones 
següents: 
 

- Sra. Consol Prados Martínez, com a representant del Grup municipal PSC-
PM, en substitució de la Sra. Mercè Melero Collado. 

- Sra. Maria Sans i Vidal, com a representant del Grup municipal CUP, en 
substitució del Sr. Josep Xaubet i Vilanova.  

- Sra. Juliana Bacardit i Garriga, com a suplent de la Sra. Maria Sans i Vidal. 
 
Segon. Agrair els serveis prestats a la Sra. Mercè Melero Collado com a membre del 
Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Tercer. Agrair els serveis prestats al Sr. Josep Xaubet i Vilanova com a membre del 
Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 
  

Servei de Benestar Social 
 

21  - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 5200/2013, 

DE DATA 24 DE JULIOL,  D’APROVACIÓ DE LA SIGNATURA 

DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ PER AL 2013 

DEL CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓ I LA 

COL•LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I 
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FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA 

DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL 

BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, SUBSCRIT 

L’ANY 2012. 
 

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, 

Salut i Consum, presenta la proposta següent: 

 
“Per decret número 5200/2013, de 24 de juliol, l’alcalde president de l’Ajuntament de 
Mataró va resoldre aprovar  la signatura del Protocol addicional de concreció per al 
2013 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració amb el 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, 
subscrit l’any 2012, i acceptar les aportacions que consten en les fitxes annexes al 
Protocol. 
 
En el mateix decret es justificaven les raons d’urgència que van portar a adoptar 
l’acord, encara que la matèria en qüestió fos de competència originalment plenària, i 
es disposava que seria ratificat pel Ple de l’Ajuntament. 
 
En conseqüència, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
UNIC.-  Ratificar el decret número 5200/2013, de 24 de juliol, que en la seva part 
dispositiva resolia el següent: 
 
“1. Aprovar la signatura del Protocol addicional de concreció per al 2013 del 
Contracte programa per a la coordinació i la col.laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Mataró, en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrit l’any 2012, 
per un total de 2.963.460,65 euros.  
 
2. Acceptar les aportacions següents  que consten en les fitxes annexes al Protocol 
addicional de concreció per al 2013, amb les variacions i actualitzacions que la 
situació social i econòmica requereixen respecte les condicions de finançament 
generals regulades al Contracte Programa subscrit al 2012 i acceptades per acord de 
Ple de l’Ajuntament de Mataró del 7 de juny de 2012:  
 
 Fitxa núm. 1: Serveis Socials bàsics.  

     - Professionals equips bàsics (TS i ES): 844.962,36 euros  
     - Servei d’ajuda a domicili. SAD social: 405.366,04  euros 
  - Servei d’ajuda a domicili. SAD dependència: 1.068.639 euros 
     - Referent comunitari: 39.526,06 euros  
 
 Fitxa núm. 19: Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA): 165.461 euros,  
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3. Acceptar les següents aportacions que consten en les fitxes annexes al Protocol 
addicional de concreció per al 2013:  
  
 Fitxa núm. 1: Serveis Socials bàsics 

 Ajuts d’urgències socials: 82.935,00 euros per a l’exercici  2013 
 
 Fitxa núm.2: Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 

 adolescents. Centres oberts:  50.000 euros per a l’exercici 2013  
 
 Fitxa núm. 6: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació 

de  violència i per als seus fills i filles: 10.413,78  euros per a l’exercici 2013 

 Fitxa núm. 7: Programes d’acollida i integració de persones estrangeres 
immigrades.  76.300 euros, per a l’exercici 2013 
 
 Fitxa núm. 8: Programa d’inclusió social: 80.697,52 euros per a l’exercici 2013 

 Fitxa núm. 9: Servei de transport adaptat : 93.159,89 euros per a l’exercici 2013 

 Fitxa 23: Òrgans de participació de serveis socials (cooperació tècnica) 

   Fitxa 28: Serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD): 46.000 euros, per a 
l’exercici  2013. 
 
4. Notificar aquesta resolució al Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya, a efectes de la signatura del Protocol addicional de concreció per al 
2013 del Contracte programa per a la coordinació i la col.laboració en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  
 
5. Ratificar aquest acord al Ple de l’Ajuntament de Mataró.” 
 
 

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

manifesta l’abstenció del seu grup municipal perquè hi ha un seguit d’aportacions que 

no comparteixen i que no destinarien de la mateixa manera. 

 
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). 
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Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.   

 

 

22 -  DONAR COMPTE DEL DECRET 5217/2013, DE 25 DE 

JULIOL D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ AL 

PROTOCOL D'EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE 

LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA. 
 

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, 

Salut i Consum, dóna compte del següent: 

 

DECRET 
5217/2013 de 25 de juliol 

Assumpte: Adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Protocol d’execució de les diligències de 
llançament als partits judicials de Catalunya. 
Òrgan: Benestar Social, Salut i Consum 
Expedient: 156/2013 

 
 

Relació de fets 
 
1.- En data 5 de juliol de 2013 es va signar el Protocol d’execució de les diligències 
de llançament als partits judicials de Catalunya, per tal d’actuar coordinadament entre 
les diverses institucions signants en l’execució de les diligències de llançament que 
disposen els jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les 
persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament 
d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar. 
 
2.- L’Ajuntament de Mataró està interessat en adherir-se a aquest Protocol el qual té 
vigència des de l’acceptació de l’adhesió pel president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, per una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per 
idèntics i successius períodes anuals, si no ha estat denunciat per alguna de les parts 
amb una antelació de 90 dies mitjançant una comunicació escrita a la presidència del 
TSJC. 
 
3.- L’adhesió al Protocol implica per a cada ajuntament adherit l’acceptació d’un 
seguit de compromisos ente els que hi ha el de que els serveis socials avaluïn la 
possible situació de risc social i les mesures per evitar-lo i han d'emetre un informe-



 59

avaluació, a tals efectes, així com facilitar les dades del servei i la persona que serà 
responsable de l’actuació, que hauran de constar en el comunicat adreçat al president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 3 de 
novembre de 2011, RESOLC: 
 
1.- Sol•licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Protocol d’execució de les 
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. 
 
2.- Acceptar el compromís de complir el que disposa l’esmentat Protocol. 
 
3.- Designar com a servei municipal per actuar en les situacions descrites el Servei de 
Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró, a través dels següents serveis: 
 
Oficina Social d’Atenció Integral, per a persones menors de 65 anys 
Av. Puig i Cadafalch 101, 08303 Mataró 
Horari de dilluns a divendres de 9h a 14h. Dimarts i dijous de 16h a 18.30h.  
 
Agència d’atenció a la dependència, per a les persones majors de 65anys o amb una 
discapacitat reconeguda superior al 33%  
Av. Puig i Cadafalch 101, 08303 Mataró 
Horari de dilluns a dijous  9h a 14h i de 16h a 18.30h . Divendres de 16h a 18.30h.  
Ambdós serveis disposen d’ horari d’ estiu del 1 de juliol al 15 de setembre de dilluns 
a divendres de 9h a 14h. 
 
4.- Designar com a persones responsables de l’actuació la Sra. Asunción Muñoz 
Guerrero, cap servei Benestar social, i la Sra. Maria Gil Amaya, cap secció de l’ 
Agència d’ Atenció a la dependència. 
 
5.- Comunicar com a dades de contacte les següents: 
Av. Puig i Cadafalch, 101, 08303 Mataró 
Telèfon 93.7582301 
amunoz@ajmataro.cat 
mgil@ajmataro.cat  
 
6.- Comunicar aquest acord al president del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya a efectes de l’adhesió a aquest Protocol. 
 
7.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament de Mataró.” 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana un aclariment del punt onze del 

protocol, en el qual es demana que l’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, farà 

un informe/avaluació a partir de la valoració del qual, el Secretari, a través del Servei 
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d’Actes de Comunicació del Jutge, disposarà, si s’escau, amb el trasllat previ a la part 

executant, etc. Aquest informe/avaluació, al punt número dotze diu:  

“En el supòsit que de l’informe es desprengui la possibilitat de compromís per a la 

seguretat de la comissió judicial o de les persones implicades, s’ha de sol·licitar, 

mitjançant una resolució del Secretari, del Servei d’Actes de Comunicació del Jutge, 

l’auxili dels Mossos d’Esquadra amb la finalitat que acompanyin la comissió judicial a 

realitzar la pràctica de la diligència del llançament.”  

Jo em pregunto si dins les competències dels tècnics municipals de Benestar Social 

entraria fer un informe que induís a pensar que corren risc les persones que han 

d’anar a fer aquest llançament judicial i, per tant, em pregunto, fins i tot, si no podria 

transgredir algun dret fonamental de les persones incloses en aquest informe. Cal 

analitzar si podem caure en una situació de subjectivitat o, fins i tot, de prejudici vers 

unes persones determinades. Si no, ja em dirà com determinarem si una persona pot 

portar problemes d’ordre públic en un llançament judicial.  

 
 

 

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, explica que d’aquest protocol hi participen totes les entitats institucionals 

manifestades. És un protocol revisat i autoritzat per la Federació de Municipis, 

l’Associació Catalana i les Diputacions. 

Pel que fa a la seva pregunta, vostè parla dels punts onze i dotze, però si llegeix el 

punt deu veurà que hi diu que el Jutge valorarà la situació de risc i farà fer un informe 

a Serveis Socials, valorant la situació de risc. De cap manera del punt dotze es pot 

desprendre que els Serveis Socials diran que hi ha perill per la comissió judicial. 

Si llegeix el fons del punt dotze, lligat amb el punt onze, diu: “En el supòsit que de 

l’informe es desprengui la possibilitat de compromís”. Quan diu “es desprengui” no és 

per part dels Serveis Socials, sinó que aquesta valoració la farà el Jutge. Els Serveis 

Socials faran l’informe i serà el Jutge i la comissió judicial els qui valorin l’actuació, o 

no, dels Mossos d’Esquadra.  
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 
23  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR PER DECLARAR LA IL•LEGITIMITAT 

D’UNA PART DEL DEUTE DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent: 

 
“Atès que els grups parlamentaris del Congrés de Diputats del PSOE i el PP van 
presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 
2011 en lectura única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14h 
del dia 1 de setembre. Aquesta reforma va consagrar la obligatorietat del pagament 
del deute de les institucions per sobre de qualsevol política pública per garantir el 
benestar de la ciutadania. 
 
Atès que el deute públic representa avui un dels principals problemes de les 
institucions públiques i que aquest avui afecta quotidianament la vida de la ciutadania 
i els serveis públics, degut a la obligatorietat de les institucions de fer front 
prioritàriament al deute per damunt dels serveis públics i el manteniment de les 
estructures de solidaritat i benestar. 
 
Atès que a Mataró el compliment de l’obligatorietat del pagament del dèficit, 
consagrat constitucionalment pel bipartidisme espanyol impulsor de l’anomenat 
“austericidi”, està comportant patiment a la ciutadania en forma de manca de beques 
de menjador, manca de partides suficients per ajudar aquells que pateixen la crisi, 
inexistència total de cap programa municipal per fer front a la gana i a la pobresa 
extrema que avui és present a la nostra ciutat i un llarg etcètera que no cal detallar, ja 
que només cal passejar pels nostres carrers per comprovar l’absència dels poders 
públics enfront la crisi. 
 
Atès que una part del deute nou es deu al Plan de Pago a Proveedores 2012 
impulsat pel Ministeri d’Economia, pla que segueix beneficiant la banca privada: el 
govern central va transferir a la banca privada diners públics que després aquesta ha 
cedit a les administracions públiques cobrant elevats interessos entorn al 5,5%, quan 
cal recordar que la banca privada va accedir a aquests diners públics a un interès 
inferior a l’1%. En el cas de Mataró, són 5.465.029,26 euros de diner públic que, en 
lloc d’haver estat prestats directament al nostre ajuntament, van arribar a través de la 
banca privada. 
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Atès que, com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre els 
efectes del deute extern en el seu informe de 13-8-2012, "les càrregues excessives 
de deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el 
desenvolupament en els països deutors a través de la desviació de recursos dels 
serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes 
internacionals d’alleugeriment del deute". I així mateix, la resolució aprovada pel 
Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de juliol de 2012 
recorda que "tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el 
desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el 
dret i l’obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de 
veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes" i "Afirma 
que, des del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons 
oportunistes en condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels 
governs per a complir les seves obligacions en matèria de drets humans, 
especialment els drets econòmics, socials i culturals". 
 
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en 
la legislació internacional, sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat 
possibles en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i 
que aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les 
necessitats bàsiques de la població. 
 
Atès que, tot i no estar reconegut pel dret internacional, sí que Nacions Unides 
recomana que les legislacions nacionals contemplin les causes d’il·legitimitat del 
deute, i els casos recents del govern noruec i equatorià ens demostren que els 
poders públics poden fonamentar-se en aquesta il·legitimitat per negociar o anul·lar 
part del seu deute contret. 
 
Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals, etc. 
està consensuat reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’utilitzar 
mecanismes polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute 
o les decisions polítiques que augmenten aquest en contra de l’interès general de la 
població. 
 
Els grups municipals d’ICV-EUiA i la CUP proposen l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró considera il·legítims els interessos contrets amb 
les diferents entitats financeres privades pel capital de 5.465.029,26 euros, prestats 
en el marc del Plan de Pago a Proveedores 2012 del Ministeri d’Economia, on s’han 
aplicat interessos variables entorn al 5,5% per pagar amb diners públics, que 
aquestes entitats financeres privades han obtingut a interessos inferiors a l’1%. 
 
SEGON.- El Ple insta al govern municipal a quantificar la xifra total d’aquest 
interessos i a emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, 
europea i internacional per aconseguir la nul·litat d’aquest deute il·legítim.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, presenta l’esmena d’addició a la proposta sobre declarar la il·legitimitat d’una 

part del deute de l’ajuntament de Mataró. 

 
“Atès que els grups parlamentaris del Congrés de Diputats del PSOE i el PP van 
presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 
2011 en lectura única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14h 
del dia 1 de setembre. Aquesta reforma va consagrar la obligatorietat del pagament 
del deute de les institucions per sobre de qualsevol política pública per garantir el 
benestar de la ciutadania. 
 
Atès que el deute públic representa avui un dels principals problemes de les 
institucions públiques i que aquest avui afecta quotidianament la vida de la ciutadania 
i els serveis públics, degut a la obligatorietat de les institucions de fer front 
prioritàriament al deute per damunt dels serveis públics i el manteniment de les 
estructures de solidaritat i benestar. 
 
Atès que a Mataró el compliment de l’obligatorietat del pagament del dèficit, 
consagrat constitucionalment pel bipartidisme espanyol impulsor de l’anomenat 
“austericidi”, està comportant patiment a la ciutadania en forma de manca de beques 
de menjador, manca de partides suficients per ajudar aquells que pateixen la crisi, 
inexistència total de cap programa municipal per fer front a la gana i a la pobresa 
extrema que avui és present a la nostra ciutat i un llarg etcètera que no cal detallar, ja 
que només cal passejar pels nostres carrers per comprovar l’absència dels poders 
públics enfront la crisi. 
 
Atès que una part del deute nou es deu al Plan de Pago a Proveedores 2012 
impulsat pel Ministeri d’Economia, pla que segueix beneficiant la banca privada: el 
govern central va transferir a la banca privada diners públics que després aquesta ha 
cedit a les administracions públiques cobrant elevats interessos entorn al 5,5%, quan 
cal recordar que la banca privada va accedir a aquests diners públics a un interès 
inferior a l’1%. En el cas de Mataró, són 5.465.029,26 euros de diner públic que, en 
lloc d’haver estat prestats directament al nostre ajuntament, van arribar a través de la 
banca privada. 
 
Atès que també el Ple de l’Ajuntament va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de 
desembre de 2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament 
financer de les societats municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat. 
 
Atès que, com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre els 
efectes del deute extern en el seu informe de 13-8-2012, "les càrregues excessives 
de deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el 
desenvolupament en els països deutors a través de la desviació de recursos dels 
serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes 
internacionals d’alleugeriment del deute". I així mateix, la resolució aprovada pel 
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Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de juliol de 2012 
recorda que "tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el 
desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el 
dret i l’obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de 
veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes" i "Afirma 
que, des del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons 
oportunistes en condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels 
governs per a complir les seves obligacions en matèria de drets humans, 
especialment els drets econòmics, socials i culturals". 
 
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en 
la legislació internacional, sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han estat 
possibles en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament, i 
que aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les 
necessitats bàsiques de la població. 
 
Atès que, tot i no estar reconegut pel dret internacional, sí que Nacions Unides 
recomana que les legislacions nacionals contemplin les causes d’il·legitimitat del 
deute, i els casos recents del govern noruec i equatorià ens demostren que els 
poders públics poden fonamentar-se en aquesta il·legitimitat per negociar o anul·lar 
part del seu deute contret. 
 
Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals, etc. 
està consensuat reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’utilitzar 
mecanismes polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute 
o les decisions polítiques que augmenten aquest en contra de l’interès general de la 
població. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró considera il·legítims els interessos contrets amb 
les diferents entitats financeres privades pel capital de 5.465.029,26 euros, prestats 
en el marc del Plan de Pago a Proveedores 2012 del Ministeri d’Economia, on s’han 
aplicat interessos variables entorn al 5,5% per pagar amb diners públics, que 
aquestes entitats financeres privades han obtingut a interessos inferiors a l’1%. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Mataró considera il·legítims part dels interessos contrets 
amb les diferents entitats financeres privades fruit del pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de 
desembre de 2011, i fruit de l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de 
l’endeutament financer de les societats municipals del grup PUMSA i per al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Mataró considera il·legítim l’endeutament fruit de la mala 
gestió política i les irregularitats administratives que puguin haver-se produït.. 
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QUART.- El Ple insta al govern municipal a quantificar la xifra total d’aquest 
interessos i a emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, 
europea i internacional per aconseguir la nul·litat d’aquest deute il·legítim. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Mataró es compromet a impulsar, d’acord amb la 
Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute, una auditoria dels comptes de 
l’Ajuntament i les empreses municipals a fi i efecte d’avaluar i quantificar la xifra total 
del deute il·legítim.” 
 
 
 

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

diu que el seu grup s’ha estat mirant les dues propostes, les han estat comparant i 

troben molt més completa la proposta de la CUP.No tenim cap inconvenient a votar-hi 

favorablement, però, Sr. Martínez, hauria entès que vostè hagués presentat aquesta 

proposta com a regidor no adscrit i no com a regidor d’ICV-EUiA, el qual ha estat 

còmplice d’haver deixat la nostra ciutat hipotecada.  

 

Hi votarem favorablement pels ciutadans de Mataró. Com ja vam dir al ple 

d’investidura, no mirem el color polític de qui presenta aquesta proposta. D’altra 

banda, m’agradaria fer una esmena in voce a l’acord tercer de l’esmena de la CUP. 

On diu que: “L’Ajuntament de Mataró considera il·legítim l’endeutament fruit de la 

mala gestió política i les irregularitats administratives”, voldríem que s’hi afegís: “que 

puguin haver-se produït”. Hi votaríem favorablement amb més tranquil·litat jurídica, ja 

que no hi ha hagut cap sentència sobre aquestes irregularitats. La mala gestió sí que 

és evident, però les irregularitats administratives no ho són de la mateixa manera.   

 

 

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

Popular, accepta el matís que vol introduir la Sra. Lora al punt tercer dels acords.  

 

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

Catalunya, passa a fer un preàmbul abans de posicionar-s’hi: Nosaltres sí que tenim 

explicació per al fet que hi hagi una esmena a una proposta que s’ha presentat 

conjuntament: l’afany de compartir protagonisme. Crec que cal situar on som i de què 
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estem parlant. El deute de l’Ajuntament són 261 milions d’euros i aquí s’està titllant 

d’austericides dos partits pel 4% de 5 milions i mig, quan, en tot cas, Sr. Martínez, 

vostè finalment podria haver-hi votat negativament quan es va plantejar. Estem 

parlant de 5 milions. Estem dient que la nostra ciutat és tercermundista i cito 

textualment el que diu la proposta: “(...) cap programa municipal per fer front a la 

gana i a la pobresa extrema que avui és present a la nostra ciutat”. A mi se m’ha titllat 

d’alarmista moltes vegades en aquest ple, per molt menys. També els confesso que 

hem estat a punt de votar favorablement l’esmena del Sr. Safont, perquè posa el dit a 

la nafra. Evidentment que no té cap mena de lògica el fet que les entitats financeres 

rebin aquests diners a l’1% i nosaltres, com a administració, hàgim de pagar un 4,5% 

—i no un 5,5%, ja que aquesta és la diferència—. Però pel camí ens oblidem que 

devem més de 255 milions d’euros més i aquí és on entra la responsabilitat política.  

 

També s’ha de dir que aquí hi ha gent que es queixa del deute i no he vist mai cap 

proposta que no vulgui dir gastar més diners, uns diners que segurament no tenim. 

Per exemple, una casa de la cultura popular que deu ser una gran necessitat i que 

ens ajudarà molt a treure de la pobresa extrema als nostres ciutadans.  

Parlant de partits que tenen i han tingut responsabilitat política, i poso el PP davant 

de tots, podem culpar el meu partit, el PSOE o els bancs, però de fer aeroports com 

el de Castelló té la culpa qui la té. De fer unes línies de l’AVE que van buides també 

té la culpa qui la té. A aquests senyors que van decidir tirar-ho endavant cap banc ni 

cap entitat financera els va posar una pistola al cap perquè endeutessin la seva ciutat 

o comunitat o diputació. Aquí, un cop més, és on entra la responsabilitat dels polítics i 

no fugir d’estudi. Insisteixo que estem parlant de 4 punts i mig de 5 milions i mig 

sobre un deute de 261 milions d’euros. I no oblidem que un dels dos grups 

proposants és, en tot cas, coresponsable d’aquest deute. 

 

Finalment, m’entristeix que es compari la meva ciutat amb països del Tercer Món, on 

regna la pobresa més extrema. No crec que sigui el cas i, si fos el cas de Mataró, el 

que hauríem de fer és propostes perquè això no passi. Per tot el que he dit, no 

donarem suport a cap de les dues propostes.  
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El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

anuncia el seu vot contrari a la proposta. En primer lloc, de la mateixa manera que no 

dubto de la bona voluntat de la seva proposta, tampoc no dubti de la bona voluntat 

de la meva resposta. El fet d’aquest diferencial en el fons és una prima de risc i les 

primes de risc vénen provocades pel propi risc. I, de fet, tenen una funció econòmica, 

que és la de poder fer viables casos en què potser se’ls tallaria el crèdit. Un exemple 

seria el bonus-malus de les assegurances dels conductors de cotxes; la funció del 

qual és intentar que el conductor sigui prudent per tal de no haver de pagar més.  

 

Darrere de tot això, el punt fonamental és com financem els dèficits públics. La 

història ens ensenya que hi ha dues maneres. Una és monetitzar-los, i ja sabem per 

la història què comporta això, l’exemple més exagerat el tenim a l’Alemanya de la 

República de Weimar. A més, pensem que això implica inflació, que és regressiva i 

antisocial. I l’altra és que el nivell de despeses s’ha de finançar amb impostos i no pot 

ser que aquestes dues magnituds estiguin separades. Per tant, és pitjor el remei que 

la malaltia. El que nosaltres creiem és que s’havia d’haver fet política keynesiana de 

debò. És a dir, en els moments bons que ha tingut aquesta economia teníem una 

pressió fiscal relativament baixa, quan hauria d’haver estat alta, de manera que quan 

vam caure en la crisi l’haguéssim pogut baixar. Ara ens trobem que tenim una 

pressió relativament baixa, encara que amb crisi això sembli una paradoxa, i no la 

podem pujar per no atacar el consum. 

 

Finalment, s’ha d’explicar que és molt important que les institucions que intervenen, 

els interventors, i els governadors dels bancs centrals siguin persones independents, 

perquè segurament aquesta bombolla creditícia i immobiliària, si el governador del 

Banc d’Espanya hagués fet bé la seva feina frenant el crèdit —ja que tenia els 

informes—, potser no hagués passat. Aquestes figures han de ser aïllades del cicle 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respecte al que ha dit la Sra. Lora de ser 

còmplices de deixar la ciutat hipotecada, respon que el que ha fet el seu grup en els 

anys que ha estat governant conjuntament amb el PSC i ERC és fer créixer la ciutat. I 

això ens ha comportat un deute, és cert, que ara difícilment podem pagar perquè la 

situació econòmica ha enfonsat les economies de tots els pobles d’Espanya i  

d’Europa, en molts casos. Però ens hem hipotecat en pro de l’interès general, públic, i 

no per embutxacar-nos diners. Hem fet equipaments públics com la inaugurada 

biblioteca pública, escoles bressol —som la ciutat catalana amb més escoles 

bressol— i hem avançat diners per construir escoles. Sí que és cert que hem engegat 

projectes en moments bons de la nostra economia que pretenien donar lluentor i 

esplendor a la ciutat, però sobretot ho hem fet per l’interès públic.  

Per què no hem acceptat les addicions de les CUP? Nosaltres bàsicament enteníem, 

al contrari del que entenia el representant de la CUP, que aquesta proposta de 

resolució anava només en el sentit de reconèixer l’excés d’interessos d’aquest pla de 

proveïdors. Per tant, només ens volíem referir a aquest tema.  

 

Pel que fa a la intervenció del Sr. López, ell ha dit que estem parlant de 5 milions 

davant de 261 milions d’euros de deute. Evidentment, perquè estem parlant d’això i 

no pas del deute. I diu que “només”, però el 25 de setembre de l’any passat vam fer 

un ple extraordinari i ara en tornarem a fer un altre, perquè hi ha un altre pla de 

proveïdors, i haurem d’afegir també uns quants milions més amb aquest diferencial 

del 5%. Per tant, aquest increment d’interessos, que considerem il·legítims, també 

s’incrementarà, i espero que s’acabi aquí el pla de proveïdors.  

És cert, Sr. López, quan he parlat de “pobresa extrema” potser m’he deixat portar per 

la passió i malauradament de vegades les emocions no són bones a l’hora de fer 

segons quins discursos. Per tant, lamento aquest petit lapsus, però sí que hi ha casos 

de pobresa a Mataró que intentem resoldre de la millor manera possible. D’altra 

banda, també ha parlat de l’aeroport de Castelló, etc., i comparar aquests casos amb 

les inversions que s’han fet a Mataró, com ara escoles i infraestructures públiques per 

al benefici de tothom, em sembla que no toca.  
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Quant al que ha dit el Sr. Reixach, sense entrar en valoracions de teoria econòmica, 

dóna la sensació que ha fugit d’estudi. Vostè ha parlat d’economia i ha tornat a posar 

en el mateix sac aquells que són diligents amb els que no ho són. Torno a repetir: 

nosaltres no hem invertit els diners en fer volar coloms ni en fum, sinó en coses 

concretes per al benefici de la nostra ciutat. No hem defraudat ni prevaricat ni robat, 

com han fet algunes persones d’altres ajuntaments. Finalment, vull dir als senyors de 

CIU que a Badalona, Blanes, Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès i Barberà del 

Vallès aquesta proposta l’han votada favorablement, per tant, la seva teoria de 

Keynes queda anul·lada. Nosaltres votarem en contra de les addicions de la CUP i 

votarem a favor de la nostra proposta.  

 
 
 

 

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

Popular, en referència a la intervenció del Sr. Reixach, està d’acord que en èpoques 

de vaques grasses les polítiques d’austeritat són importants, però en aquest país això 

no es va aplicar. Aquí hi ha un problema de fons a nivell europeu. A Alemanya en 

aquests moments la política no consisteix a afavorir el benefici o el benestar dels 

països del sud d’Europa, sinó a defensar els interessos de les entitats bancàries 

alemanyes, que volen cobrar els interessos que s’havien produït en projectes la 

majoria d’ells fruit de l’especulació urbanística, i, com sempre, els alemanys apliquen 

la màxima de “la banca mai perd” i qui perd som els municipis i els ciutadans d’aquest 

país. Penso que la nostra esmena és completa i és la que en part s’ha aprovat en 

molts dels municipis que ha citat el Sr. Martínez. Lamento que no es pugui aprovar. 

Seguirem parlant del deute il·legítim; és un fet que viurem constantment perquè és 

una llosa important. Si a algú se li acut algun dia voler pagar tots els interessos que 

tenim pendents en aquest Ajuntament estem condemnats a la misèria permanent. 

Tard o d’hora haurem de replantejar aquest sistema financer i aquest deute, perquè 

aquests terminis de pagaments no es poden pagar. Caldrà posar sobre la taula 

quitances i dir a les entitats que si hi perdem, hi perdem tots. No pot ser que ens 

continuïn pressionant d’aquesta manera.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

aclareix que votarà favorablement a les esmenes de la CUP i s’abstindrà a la 

proposta de resolució d’ICV-EUiA, perquè la troben incompleta. Al Sr. Martínez, que 

ja ha governat i ha demostrat la seva incompetència, cosa que no dic jo, ho diu tota la 

ciutat. M’alegro que els plens s’enregistrin i, per tant, els ciutadans  puguin escoltar 

les seves paraules. Com a ciutadana li aconsello que dissolgui el seu partit.  

 
 
 

 

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

Catalunya, respon al Sr. Martínez que a la comarca de la seva mare, a Màlaga, hi ha 

una bonica localitat que es diu Manilva —hi fan una excel·lent mel de canya— on 

tenen una alcaldessa d’Izquierda Unida que ha col·locat 400 persones, moltes d’elles 

familiars seves, i que ara mateix està sent investigada. Jo em volia quedar aquí i no 

intervenir més, però és que aquest també és un dels motius del deute. Vostès han 

governat aquesta ciutat durant molts anys i han tingut la regidoria d’Urbanisme. No 

dic que hagin estat corruptes, però ho deixo aquí sobre perquè vostè ho ha tret.  

Si parlem de despeses, parlem dels cursos de cuina del Tres Roques i que ara 

finalment han reconvertit en cursos per ajudar la gent a trobar feina. Ja ho he dit 

moltes vegades, els diners no creixen als arbres ni cauen del cel. El BBVA aplicarà a 

cap persona que hagi de desnonar la quitança que ens ha fet a nosaltres? Hi ha algú 

que pagui als seus proveïdors amb confirming a càrrec del proveïdor com fem 

nosaltres? Estem jugant amb avantatges. Per tant, que la gent es queixi no em 

sembla malament, però que es queixi algú que ha tingut responsabilitats sobre 

aquests 255 milions d’euros de deute no em sembla bé.  

 
 

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

repeteix que no dubta de la bona voluntat de la proposta i tampoc del que ICV-EUiA 

ha fet en política. D’altra banda, Keynes no és un patrimoni dels liberals, sinó que la 

socialdemocràcia també s’hi pot apuntar. Jo li esmentava Keynes perquè ell deia que 

en època de vaques grasses l’administració ha de fer de contrapès, no gastant tant i 
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pujant els impostos per tal de poder estalviar per quan vinguin dificultats. I en aquest 

cas, no s’ha fet així. No s’ha estat coherent i ara ens trobem que hem de pujar els 

impostos en època de crisi. Aquestes contradiccions són les que ens provoquen la 

situació actual.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu al Sr. López que insinuar, pel fet d’haver 

tingut la regidoria d’Urbanisme, que hi ha pogut haver algun tipus de corrupció amb el 

seu partit és agosarat. Ni tan sols li admeto la possibilitat de deixar anar aquesta 

insinuació, encara que sigui tangencialment. En aquests 32 fulls que tinc aquí hi ha 

tots els seus imputats i casos de corrupció. Això també és inadmissible.  

 

 

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

Catalunya, respon que mentre ICV tenia la regidoria d’Urbanisme d’aquesta ciutat 

aquí s’estava construint un gran centre comercial l’amo del qual està imputat per 

delictes molt greus i era soci d’algú de Marbella que ja és mort. Per cert, el regidor 

d’Urbanisme deia que el que s’estava construint “era la bomba”, tal com es pot 

comprovar als arxius de l’antiga TV de Mataró. 

 

 

 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, assumeix en 

nom del seu grup totes les responsabilitats polítiques de l’obra de govern feta, 

d’haver canviat la ciutat, amb els errors que segurament s’han comès i amb les 

circumstàncies en què es van trobar: una crisi econòmica que ha fet estralls des del 

2007. Per tant, més enllà d’aquest debat, nosaltres votarem el que es porta avui a 

votació i res més. Manifestem el nostre desacord amb aquesta diferència o gap del 
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4,5% aplicat als 5 milions que vam portar al pla de pagament de proveïdors. Res més 

que això. I ho faríem al marge de quina fos la situació econòmica de l’Ajuntament de 

la ciutat de Mataró. Així doncs, no donarem suport a l’esmena de la CUP i sí a la 

proposta d’ICV. I això no vol dir que siguem incoherents amb l’acció de govern ni 

amb el nostre posicionament en aquest ple ni amb el que vam votar al seu dia quan 

es va votar el pla de pagament a proveïdors.  

Durant la nostra acció de govern segur que vam cometre errors, però vam intentar 

atendre les necessitats de la ciutadania en aquell moment. En el nostre cas la crisi 

comença el 2005 amb el desmantellament del sector del tèxtil, pels acords que es 

prenen l’any 95 de desaparició dels aranzels amb l’Extrem Orient, moment en què 

vam començar a impulsar també polítiques anticícliques. Correctes o incorrectes, el 

temps ho dirà.  
 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació l’esmena presentada pel grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 4, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1) i corresponent als 
membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya 
(3).   

Vots en contra: 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).   

Abstencions: Cap.  

 
Queda rebutjada aquesta esmena d’addició a la Proposta de Resolució. 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta presentada pel 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), 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: 3,   corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.   

 
Queda rebutjada aquesta proposta de Resolució. 

 

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

24, 29, 34 i 37 per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

24  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE 

LES ACUSACIONS FETES CONTRA LA NOSTRA POLICIA TANT 

LOCAL COM AUTONÒMICA ARREL DELS FETS DEL PRIMER 

CAP DE SETMANA D’AGOST’13. 
  

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 
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“Durant el primer cap de setmana del mes d’agost es van produir unes detencions de  
suposats delinqüents habituals, una d’elles mentre un d’aquests individus robava a 
l’interior d’un domicili. 
 
Des de diferents col·lectius autoanomenats antisistema, es van convocar 
manifestacions de suport als detinguts i atacant a les nostres policies, tant la local 
com l’autonòmica, acusant-los d’actuar per motivacions xenòfobes i racistes, i 
culpant-los d’haver provocat al col·lectiu al qual pertanyen els detinguts, oblidant per 
cert, a les persones a les quals fan la vida impossible aquests individus amb els seus 
comportaments incívics i antisocials. 
 
Algunes de les actuacions i publicacions  posteriors als fets d’aquest cap de setmana 
han anat una mica més enllà, donant a entendre que els detinguts haurien estat 
maltractats i acusant al cos de Mossos d’Esquadra de torturadors, d’una manera 
velada. 
 
Els fets van arribar a tal extrem que fins i tot la secció sindical de C.C.O.O. dels 
Mossos va haver de pronunciar-se per defensar l’honorabilitat i professionalitat dels 
agents davant els atacs i les difamacions que estaven rebent. 
 
Creiem que s’està creant un “caldo de cultiu” sumament perillós, quan grups polítics 
fan servir a determinats col·lectius per atacar qualsevol símbol de l’autoritat i posar en 
qüestió sense cap escrúpol el sistema democràtic. Fets que ho demostren; els venim 
observant a Mataró durant els últims mesos. 
 
Com diem amb posterioritat als fets s’ha intentat donar verosimilitud a les acusacions 
contra les forces de l’ordre amb pseudo-reportatges i fins i tot amb informes i estudis 
realitzats per persones que s’autoqualifiquen com a entesos a la realitat dels barris.  
 
En algú d’aquests reportatges es poden observar imatges dels policies locals que van 
ser atacats el diumenge 4 d’agost després al carrer Energia del Mata-Rocafonda, 
cosa que entenem que pot vulnerar els seus drets i que en tot cas els posa al centre 
de la diana d’aquests col·lectius. 
 
És per tots aquests motius que proposem al Ple de l’Ajuntament de Matar l’adopció 
dels següents acords: 
 

1. Els Grups Municipals donem suport al treball i la feina realitzada tant per la 
Policia Local com pel Cos de Mossos d’Esquadra, que s’està posant en dubte 
per determinats col·lectius ja que ells són els encarregats de mantenir l’ordre i 
la seguretat ciutadana. 

 
2. El Govern Municipal realitzarà les gestions oportunes per que els agents de la 

Policia Local tinguin la millor dotació de mitjans possible davant de situacions 
semblants a la patida per la patrulla que va ser emboscada la tarda del 
diumenge 4 d’agost. 

 
3. Els serveis jurídics municipals estudiaran les acusacions i el material publicat 

en el qual s’acusa als agents de policia local i mossos d’haver actuat per 
motivacions racistes i xenòfobes, així com la publicació de les fotografies dels 
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agents per si suposessin una vulneració dels seus drets i constitutives d’algun 
tipus de delicte, i en el supòsit que s’hagin vulnerat els drets dels agents 
s’actuï jurídicament contra els que firmen aquestes actuacions.” 

 

 

29  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS INCIDENTS 

QUE ESTAN TENINT LLOC AQUESTS DIES A DIFERENTS 

BARRIS DE LA NOSTRA CIUTAT. 

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

Catalunya, fa les següents preguntes: 

 
“Segons hem pogut saber per un mitjà de comunicació i també via xarxes socials els 
primers dies del mes d’agost s’ha produït una forta tensió als barris de Rocafonda, el 
Palau i també Cerdanyola, per diferents incidents que tenen a veure amb detencions 
de joves d’origen magribí. 
 
En concret i pel que sabem les detencions es van produir el dia 2 d’agost, el mateix 
dia va haver una concentració davant la caserna de Mossos d’Esquadra de la nostra 
ciutat, que ja ho diem no va ser improvisada ni convocada només per membres del 
col·lectiu referit, el dia 3 va tornar a haver-hi concentracions davant els jutjats de 
Mataró i el diumenge 4 d’agost a la tarda es va produir un altre incident  a prop de la 
Mesquita del C/Energia on segons hem pogut saber va resultar ferit un policia Local 
de Mataró. 
 
Tot això sense que cap responsable municipal s’hagi posat en contacte amb 
nosaltres per donar-nos explicacions del que estava passant, és a dir amb una 
voluntat d’ocultació dels fets clara. 
 
És per aquest motius que presentem les següents preguntes: 
 

• -Quin és el relat de fets que ens pot fer la regidora de Via Pública? 
 

• -Pot explicar-nos quantes detencions s’han produït i els motius? 
 

• -És cert que el diumenge 4 d’agost a la tarda es va produir una emboscada 
contra la Policia Local de Mataró al Polígon de Mata-Rocafonda de la qual va 
resultar ferit de consideració un agent de policia local?” 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, explica que una part d’aquesta pregunta va quedar obsoleta. Aquesta 

pregunta nosaltres la vam entrar el dilluns 5 d’agost a les 11.27 del matí, és a dir, ja 

feia dos o tres setmanes que s’estava perseguint i acusant la Policia Local i els 

Mossos. Per tant, ara queda una mica desfasada, però sí que ens interessa mantenir-

la per dos motius. Primer, no entenem per què si aquests fets es van produir el dijous 

1 d’agost cap a la tarda-vespre els grups municipals no en vam tenir cap notificació 

fins al cap de tres o quatre dies. Volem que se’ns doni una explicació.  

La primera pregunta decau, perquè ja hem rebut les respostes pertinents, i mantenim 

les altres dues. Ens interessa molt que ens expliquin quantes detencions s’han 

produït i els motius, i els diré per què: abans quan he llegit la proposta de resolució he 

parlat d’emboscada i la persona que la va realitzar està perfectament identificada —hi 

ha fotografies—. I respecte a l’última de les preguntes, ho donem per fet.  

 

 

34  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE ELS CONFLICTES 

ORIGINATS PER LA COMUNITAT MUSULMANA CONTRA ELS 

NOSTRES COSSOS DE SEGURETAT, I MÉS DESPRÉS DE 

QUÈ L’AJUNTAMENT FES UN COMUNICAT DE LA MÀ AMB LA 

COMUNITAT MUSULMANA, QUE PXC EN CAP MOMENT VA 

RECOLZAR. 
 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“Volem condemnar una vegada més els fets ocorreguts el mes d’Agost a Mataró que 
posen en evidencia la voluntat de la comunitat musulmana d’imposar les seves 
normes als barris on té una presència més notòria. 
 
És inadmissible tots els fets que han anat ocorrent durant aquest estiu, coincidint amb 
la celebració del Ramadà –tot sigui dit-.  
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No volem entrar a detallar, atès que tots sabem el succeït No obstant no estaria de 
més, recordar alguns episodis que hi han ocorregut amb els nostres cossos de 
seguretat i la comunitat musulmana.  
 
Inadmissible que dos agents dels Mossos d’Esquadra fossin acorralats iinsultats per 
150 magrebins mentre els cridaven que marxessin del barri, que allà manaven ells i 
que no volien presència policial. Així com el Policia Local que va haver de ser 
traslladat a l’hospital després de rebre una pedrada mentre perseguia, juntament amb 
un company, a uns delinqüents al barri de Rocafonda, que van amagar-se dintre de la 
mesquita Mata-Rocafonda per tal de dificultar la identificació i consegüent detenció. O 
les falses trucades que van rebre els Mossos d’Esquadra per tal de ser agredits.  
 
En aquesta línia volem expressar el nostre absolut suport a les forces de seguretat 
que són una peça clau a la ciutat per fer front a la seguretat ciutadana. 
 
Recordar que no és la primera vegada que es donen episodis d’aquesta índole a 
Mataró, i per tant l'actuació per part de l'Ajuntament la trobem vergonyosa, perquè 
qualificar aquests fets com aïllats tal com ha fet l’Ajuntament és voler amagar els 
conflictes originats per la societat multicultural. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a 
l’Ajuntament de Mataró formula les següents preguntes:  
 
- El Govern Municipal segueix pensant que aquests fets són aïllats? Què en 

pensa del succeït? Que pensa fer per tal de que no es torni a repetir?  
 
- Tenint presents els conflictes originats per un cert col·lectiu, té pensant  

l’Ajuntament fer alguna actuació especial en enfront de la comunitat 
musulmana?  

 
- Que pensen sobre el vídeo en el qual surten dos agents de la policia local, i 

se'ls acusa d'agredir a una dona? 
 
- Prendran alguna mesura per garantir la seguretat dels agents? i si és així 

quines mesures són? 
 
- Pensen fer alguna cosa per defensar la imatge de la policia local enfront dels 

quals els tenen en el punt de mira? comunitat musulmana, antisistemes, etc... 
tots protegits i emparats per grups polítics. 

 
- Perquè després del que va passar el dia 4 d'Agost se'ls retira als agents el casc 

de protecció que se'ls havia donat?” 
 

 



 78

37  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE ELS FETS OCORREGUTS A PRINCIPIS 

D’AGOST EN LA NOSTRA CIUTAT. 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“Com tots sabem a principis del mes d'agost es van produir uns fets greus que van 
posar en risc la convivència en alguns sectors de la nostra ciutat, dels què no vam ser 
informats per la Regidora de via pública fins quatre dies més tard i amb més detall  
fins la Junta de portaveus extraordinària celebrada el dia 7 d'agost a petició del nostre 
grup municipal. 
 
D'aquella reunió es va despendre el compromís per part del govern d'elaborar i lliurar 
als grups municipals un informe que amb detall resumís els fets ocorreguts i les 
actuacions realitzades, que hores d'ara encara no se'ns ha fet arribar i també la 
redacció d'un comunicat conjunt que finalment només va ser signat pels grups  
 
Malauradament aquest no és un incident aïllat. El nostre únic objectiu ha de ser 
salvaguardar la convivència a la nostra ciutat i tots hem de continuar esmerçant tots 
els esforços possibles per tal d'aconseguir-ho, però el risc de trencament de la 
convivència és molt evident i ara més que mai entenem que cal que el govern 
consensuï la seva acció, comparteixi la informació així com les actuacions a 
desenvolupar amb els agents socials i cívics que actuen en el territori, en favor de la 
convivència i la cohesió social. 
 
La implicació del nostre Grup municipal ha estat constant en el temps des dels 
diferents àmbits de responsabilitat que els ciutadans ens han encomanat al llarg del 
temps i que fa dos anys que estem traslladant al govern municipal actual la nostra 
preocupació per la situació que estem vivint, cada cop més complexa i complicada.  
 
De manera continuada hem anat posant sobre la taula iniciatives amb la intenció  
d’ajudar a donar respostes a les circumstàncies actuals com ara la implantació dels 
agents cívics voluntaris per vetllar per la convivència que va ser una de les nostres 
propostes al pressupost del 2012 i en la que no s’ha avançat res o la darrera que vam 
presentar al ple del mes d'abril on demanàvem que es recuperés la figura de la 
policia de barri, que el govern encara tampoc ha executat, malgrat dir que acceptava. 
 
Sense deixar de fer referència a que malauradament fins ara no ha estat possible 
renovar el Pacte per la nova ciutadania, en vigor fins el mandat anterior i que era un 
marc que ens ajudava a treballar aquests temes de manera consensuada. 
 
Tots som conscients que situacions com les actuals no només es poden afrontar des 
d'una resposta policial, encara més difícils de donar quan es disposa de menys 
efectius, sinó que requereixen de majors recursos per dedicar a programes socials 
que neixin del treball conjunt de tots/es els que formen part del teixit social i econòmic 
dels nostres barris, és a dir, d'un pla d'acció divers que plantegi actuacions de diversa 
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índole per donar resposta a les diverses problemàtiques existents. 
 
És per tot això que el Grup municipal socialista presenta les següents preguntes: 
 
1. Per què el govern municipal no ha lliurat encara als grups municipals l'informe que 
es va acordar a la Junta de portaveus del dia 7 d'agost? Té previst fer-ho? Quan? 
 
2. Tenim constància d'alguns fets que va succeir aquells dies i que no van ser 
informats pel govern municipal a la Junta de portaveus. Per què no s'ha informat de 
manera exhaustiva de tot el que va ocórrer aquells dies? 
 
3. Per què no s'ha convocat encara el consell territorial de Rocafonda-El Palau- 
Escorxador ni el Consell de la convivència? 
 
4. Arran de la manifestació que es va celebrar l'any passat al Parc de Rocafonda i del 
treball en el marc del Consell territorial es va acordar fer seguiment de la 
problemàtica i treballar plegats aquests temes. Pot informar el govern quantes 
vegades s'ha reunit per a fer aquest seguiment? 
 
5. Quina és la intenció del govern municipal a partir d'ara? Quines actuacions pensa 
portar a terme? amb quin calendari? amb quins recursos? Pensa treballar-les i 
consensuar-les en els consells municipals de participació implicats?” 
 

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 
Manteniment, presenta una esmena a la totalitat del grup municipal de 
Convergència i Unió a la proposta de resolució del grup municipal del PPC 
(punt 24 de l’ordre del dia) sobre les acusacions fetes contra la nostra policia 
tan local com autonòmica arrel dels fets del primer cap de setmana d’agost’13. 
 

“Arrel dels fets que van tenir lloc el primer cap de setmana d’agost, on en dues 
intervencions policials, una de MMEE i l’altre de la Policia Local al barri de 
Rocafonda-Palau, varen donar lloc a que diferents mitjans de comunicació i algun 
col·lectiu o grup de persones posessin en dubte la tasca realitzada per els cossos 
policials, acusant-los d’actuar amb motivacions xenòfobes o racistes, es va reunir el 
dia 7 d’agost la Junta de Portaveus en sessió extraordinària, i després de rebre tota la 
informació dels cossos de seguretat que hi varen ser convidats, així com el servei de 
Participació i Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró, es va acordar emetre un manifest 
per el que els grups municipals varen manifestar el seu compromís en seguir 
treballant en favor de la convivència a la nostre ciutat, i davant els atacs i les 
difamacions patides, coincidint  en donar recolzament a la tasca de les forces de 
seguretat, com a representants de l’autoritat democràtica, perquè puguin seguir 
treballant per garantir la seguretat i convivència a tots els carrers de la ciutat de 
Mataró, donant suport a l’agent que va haver de ser atès hospitalàriament per 
aquests fets. 
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Després d’algunes publicacions posteriors a aquesta data, en concret un vídeo emès 
per un mitjà de comunicació que posa en dubte de nou les actuacions de les forces 
de seguretat, es el que ens motiva a proposar al Ple de l’Ajuntament de Mataró 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1.- Ratificar en seu plenària, el manifest emès arrel de la Junta de Portaveus, i 
reiterar el suport al treball i la feina realitzada per la Policia Local i Mossos 
d’Esquadra, com a forces democràticament escollides per a garantir la 
seguretat i convivència en els carrers i barris de la nostre ciutat. 

2.- Treballar perquè la Policia Local pugui desenvolupar la seva feina, 
implementant les mesures que siguin possibles per incrementar la seguretat 
dels agents, sempre tenint en compte els objectius, la disponibilitat i 
l’operativitat del propi servei, i defensar la honorabilitat dels agents de la 
Policia, que es pugui veure contradita per publicacions emeses, segons resulti 
de l’estudi jurídic que d’aquest material ja s’està portant a terme per els 
serveis jurídics de via pública.” 

 

 

 

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

Manteniment,  passa a contestar les preguntes formulades pel Partit Popular de 

Catalunya: El Sr. López ja ha manifestat que la primera pregunta dequeia perquè 

havia estat ja contestada en Junta de Portaveus posteriorment.  

Quant a les detencions que s’han produït, els Mossos d’Esquadra van detenir el 2 

d’agost els dos germans implicats en l’incident de l’1 d’agost per amenaces, 

desordres públics, desobediència greu i resistència als agents de l’autoritat. Arran 

d’això, el mateix dia es van congregar un gran nombre de persones d’ètnia 

magrebina davant la comissaria dels Mossos i, posteriorment, el 3 d’agost es va 

produir una nova concentració de les mateixes característiques davant dels Jutjats. 

Simultàniament i sense relació amb els fets anteriors, es va detenir una tercera 

persona per un presumpte delicte de robatori amb força amb grau de temptativa. 

Aquestes són les detencions que ens consten per aquests fets.  

No obstant això, la Policia Local i per les actuacions que va realitzar el 4 d’agost 

s’han instruït unes diligències que han estat enviades al Jutjat, on pot ser que es 

derivi per ordre judicial alguna altra actuació. La pregunta següent decau i, per tant, 

crec que ja està tot contestat. 
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A continuació la Sra. Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, contesta les preguntes formulades pel grup municipal de Plataforma 

per Catalunya: 

 

En primer lloc, aquest govern també condemna, com ha manifestat públicament, els 

fets als quals vostè fa referència en la part expositiva. I ha donat el seu explícit suport 

a les tasques de les forces policials, que entenem que van actuar de forma 

absolutament correcta. Seguim pensant, però, que aquests fets no formen part del 

comportament genèric de la comunitat musulmana, sinó d’un grup de persones que 

en un moment donat van ocasionar aldarulls i desordre públic, motiu pel qual van ser 

detingudes i estan denunciades en els respectius procediments judicials. Aquestes 

situacions són del tot inadmissibles i en això estem d’acord amb vostès: les forces 

policials han de poder actuar quan les circumstàncies ho requereixin a tots els 

carrers de la ciutat i, per tant, sempre que hi hagi actituds, provinguin de qui 

provinguin, que posin en discussió la llibertat de l’actuació legítima de la Policia seran 

denunciades i perseguides. Es mantindrà, per tant, la vigilància i el patrullatge per 

tots els barris i carrers de la ciutat, intensificant-lo en aquells llocs on tècnicament i 

per garantir la seguretat de les persones es consideri necessari. 

 

En resposta a la segona pregunta, discrepem en aquest punt de la seva valoració 

quan pretén fer responsable d’aquests fets a tot un col·lectiu o comunitat. Si 

precisament vam mantenir una primera trobada amb les entitats musulmanes, 

emetent un comunicat el dia 5 d’agost per condemnar els fets succeïts, va ser per 

deixar clar que els representants de les comunitats musulmanes legalitzades i 

representatives de Mataró no donaven cobertura ni complicitat amb els fets succeïts 

ni amb els seus autors. Per tant, continuarem treballant amb aquestes entitats, les 

associacions de veïns de les zones implicades i amb la Federació d’Associacions de 

Veïns per poder garantir una bona convivència en aquests barris. I també seguirem 

perseguint, denunciant i posant a disposició de la justícia aquelles persones que, 

siguin de la raça que siguin i pertanyin a la comunitat que pertanyin, cometin delictes 

i actes incívics i pertorbin la convivència i seguretat dels ciutadans.  

 

Pel que fa a la tercera pregunta sobre el vídeo, estem en total desacord amb aquest, 

ja que és clarament parcial i gens objectiu. El que pretén és incriminar de conductes 
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il·legals i vexatòries als agents actuants. Per als autors del vídeo el que és important 

no és esbrinar la veritat dels fets sinó menysprear l’actuació dels policies. Nosaltres 

donem plenament suport a l’actuació policial. Els serveis jurídics de Via Pública ja 

estan analitzant aquest vídeo i si es determinés alguna infracció punible penalment 

es presentarà evidentment la corresponent denúncia penal. 

 

En resposta a la quarta pregunta, la Policia per definició és l’òrgan dels poders 

públics que té la missió de garantir la seguretat de les persones. El desenvolupament 

d’aquestes funcions comporta un risc inherent a la pròpia professió del qual no es pot 

defugir. Dit això, nosaltres implementarem totes les mesures que siguin possibles per 

incrementar la seguretat dels policies, sempre tenint en compte els objectius, la 

disponibilitat i l’operativitat del propi servei.  

 

En relació amb la cinquena pregunta, ja es va fer el comunicat per la Junta de 

Portaveus, signat per alguns grups municipals —el seu no el va signar—, on es 

donava suport a l’actuació dels cossos i forces de seguretat per deixar clar que en 

cap moment posàvem en dubte la seva actuació. Així mateix, s’està analitzant aquest 

vídeo per si s’entengués que d’aquest es pot desprendre alguna infracció de tipus 

penal i posar la corresponent denúncia.   

 

Quant a la sisena pregunta, segons m’informa la Policia Local no és cert ni que se’ls 

hagués donat cascos nous ni que se’ls hagi retirat els que ja hi havia. El personal de 

la Policia que disposa de casc el segueix tenint i el continua utilitzant en funció de les 

necessitats del servei. 

 

I seguidament la Sra. Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, contesta les preguntes formulades pel grup municipal Socialista: 

En resposta a la primera pregunta, a la Junta de Portaveus del 7 d’agost, tant els 

Mossos com la Policia Local, ja van fer un exhaustiu informe oral dels fets succeïts. 

Tant uns com altres van donar tota la informació i tota mena d’explicacions a les 

preguntes que se’ls va formular. Dit això, tinc demanats els informes i, de seguida 

que els tingui, els seran degudament traslladats. La sotscap de Mossos que va venir 

a la Junta de Portaveus actualment es troba de vacances i fins que no torni no ens 
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podrà emetre l’informe. Pel que fa al segon punt, he de dir-li que desconec els fets 

als quals vostè fa referència. Quant a la tercera pregunta, ha decaigut. 

En referència a la quarta pregunta, cada vegada que ens hem reunit amb el Consell 

Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador s’ha inclòs el tema de la seguretat als 

barris al punt de l’ordre del dia i s’han treballat aspectes relacionats, ja sigui explicant 

el Pla de Joves, els ajuts a les comunitats amb necessitats amb seguiment especial o 

explicant les gestions que s’han realitzat amb les entitats musulmanes arran del 

Ramadà, sobre l’incivisme per part del veïnat en espais públics, etc. Per tant, no cal 

dir que, a banda també de les explicacions que s’han fet als consells territorials, hem 

mantingut altres reunions amb entitats o ciutadans dels barris indicats per temes de 

seguretat i civisme i que gairebé mensualment hi ha hagut reunions amb aquestes 

comunitats de veïns o amb entitats o grups de ciutadans d’aquests barris, on jo he 

assistit personalment per tractar temes de seguretat. 

Pel que fa a la cinquena pregunta, evidentment la nostra intenció és seguir treballant 

de forma intensa per poder aconseguir que Rocafonda i Palau i tots els barris on la 

diversitat cultural, la situació econòmica adversa i la situació social que s’hi viu 

puguin produir problemes de convivència i de seguretat. Continuarem treballant, 

diagnosticant el focus del problema i buscant solucions consensuades amb els veïns 

afectats i totes les entitats i organitzacions que operin al barri. Malgrat els pocs 

recursos econòmics de què disposem a dia d’avui, no escatirem cap esforç per 

aquells barris que més ho necessitin i, per descomptat, que serà un treball comú.  

 

 

 

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

Popular, opina que d’aquests debats no se’n treu massa profit. Quan el problema dels 

barris es planteja com un problema de la seguretat dels cossos policials és que 

alguna cosa no estem fent bé. Ens hauríem de començar a qüestionar moltes coses. 

Està clar que la Policia no està per protegir-se ella mateixa, sinó per moltes altres 

coses. S’ha parlat molt de donar-li suport i s’ha de fer com a cos policial que ha de 

sumar en els esforços del conjunt d’àrees d’aquest Ajuntament per incidir en la 

convivència, per actuar des de la no discriminació social, per la prevenció i la 

seguretat dels nostres ciutadans. La proposta del PP la trobo inquietant. Què vol dir 

“reclamem millor dotació de mitjans possibles per a la Policia Local?”. Si partim de la 
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idea que la Policia Local ha de vetllar per la seguretat i la convivència, crec que això 

no es pot barrejar amb el que jo interpreto com un intent de convertir aquest cos en 

un cos repressiu. No podem perdre de vista que la situació dels barris com el Palau i 

Rocafonda no parteix d’un problema policial, sinó d’un problema social en què els 

índexs d’atur són dels més elevats de la ciutat i l’exclusió social hi és present.  

El que sí que ens preocupa, Sr. López, és que alguns sectors de la dreta espanyola 

aprofitin aquesta situació per dividir la població d’aquests barris. A la nostra ciutat 

malauradament hi ha partits polítics que alimenten el racisme. I precisament el que 

necessitem és tot el contrari: potenciar la convivència i la justícia social. No és fàcil 

actuar en aquests barris, és cert, però ara no necessitem tancar files i creure que 

donant suport explícit a les policies —com es fa en aquestes mocions—ho 

solucionarem tot. Hauríem de ser sincers i tenir capacitat d’autocrítica per millorar la 

intervenció en tots els àmbits, incloent-hi el policial.  

En aquests barris i a la ciutat i al país les contradiccions de classe hi són. Vivim en un 

sistema capitalista en què perquè uns tinguin molt altres han de tenir molt poc i això 

no es canvia ni en dos dies ni en dos anys. Cal entendre que en aquests barris tots 

som classe treballadora i si no comencem a buscar alternatives a aquest sistema 

capitalista, difícilment trobarem solucions. No vull entrar en la cronologia detallada 

dels fets, però em sorprèn com un petit incident de circulació a la via pública, que 

s’hauria pogut solucionar de manera intel·ligent i senzilla, s’acaba convertint en un 

espectacle i en unes detencions a posteriori amb conseqüències negatives per a la 

ciutat. Per tant, s’hauria de revisar.   

La Policia ha de tenir autoritat, però no podem confondre autoritat amb autoritarisme. 

Som conscients que aquest és un tema delicat i que hi ha partits que d’això en fan 

bandera populista i electoralista. El nostre grup també ens n’hem preocupat i també 

hem presentat preguntes per ser contestades per escrit. Les preguntes relacionades 

amb la Policia Local se’ns han respost, però pel que fa al cos de Mossos no se’ns ha 

fet arribar la informació que demanàvem. De les 9 preguntes que fèiem 5 no se’ns 

han respost, perquè textualment se’ns diu: “Aquestes respostes només els les pot 

facilitar el cos de Mossos d’Esquadra”. Si els Mossos vénen a una Junta de 

Portaveus i ens expliquen una versió, però des del grup de la CUP posem sobre la 

taula tot un seguit de versions contradictòries i demanem que el govern ho aclareixi i 

ho pugui garantir amb transparència, trobo lamentable que el govern no s’interessi 

per la transparència i confiança i se’ns respongui amb evasives.  
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Per tant, menys comunicats, menys propostes de resolució estèrils i més aclariment 

dels dubtes. I, per descomptat, més justícia social. Si no abordem això, difícilment 

trobarem solucions. Tots ens podem equivocar —la CUP també—, de la mateixa 

manera que es pot equivocar el govern, la policia o els serveis tècnics de 

l’Ajuntament. El que és important a l’hora d’abordar conflictes és tenir capacitat 

d’autocrítica i honestedat.  

El tema no està resol. Vostès avui poden aprovar les dues mocions i el tema 

continuarà igual. El nostre objectiu és recuperar la convivència veïna, unir els veïns 

d’aquests barris i que entenguin que tots pateixen el mateix problema, que és un 

sistema social, polític i econòmic injust, així com assenyalar realment qui en té la 

culpa. L’objectiu del PP, en canvi, dubto que sigui el mateix. 

Nosaltres votarem en contra de la proposta del PP. Respecte a la proposta de CIU, 

com que no tenim les respostes a totes les nostres preguntes, tampoc no hi podem 

donar suport.  

 

  

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comença dient que no té la intenció de 

qüestionar el paper de la Policia en termes de persecució d’un delicte, com podria ser 

el que va passar a Rocafonda. Al contrari, la Policia ha de poder fer la seva feina amb 

les màximes garanties i no és de rebut que en l’exercici d’aquesta pràctica es pugui 

veure amenaçada per ningú. Si això ha passat és que alguna cosa no s’està fent bé. 

La responsabilitat és de tots, tot i que no en la mateixa mesura. Els polítics que 

dirigeixen la ciutat en tenen la màxima. I ens equivocaríem si, una vegada que 

esbrinem per què passa realment el que passa, no hi posem remei. Si dividim la 

societat entre bons i dolents l’únic que aconseguirem és agreujar encara més la ja 

difícil convivència en alguns indrets de la ciutat. No creiem, però, que únicament i 

exclusiva l’acció policial sigui la que resolgui tots els problemes que assetgen els 

nostres barris més empobrits a causa d’aquesta crisi terrible, amb unes taxes d’atur 

que dupliquen la mitjana del país i que sacsegen les vulnerables economies familiars, 

fins al límit de la misèria, en alguns casos. Tot plegat agreuja encara més la 

convivència i la cohesió social dels nostres barris. És per això que volem apostar per 

la renovació del Pacte per la Convivència, Civisme i Migració que durant mesos hem 
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estat treballant els partits democràtics d’aquest Ajuntament, i que aquest grup ha 

defensat fins al darrer moment. Nosaltres apostem per aquesta via. Reitero el nostre 

compromís per continuar treballant en la consecució d’aquest nou pacte, que ens 

ajudaria a treballar tots aquests temes de manera consensuada. 

Demanem públicament al PPC que torni a la taula de treball de la comissió del pacte 

al més aviat possible. La societat ens necessita. 

No és gens fàcil el tema de la convivència. Val la pena fer un esforç per aconseguir el 

màxim grau de satisfacció entre totes les persones que viuen a la ciutat.  

Aprofito també per demanar al govern municipal que també faci tots els esforços per 

tirar endavant aquest pacte absolutament necessari per a la nostra convivència i la 

cohesió social dels barris. Pel que fa a la nostra policia local i al policia ferit, volem 

fer-li arribar el nostre suport i desig d’una ràpida recuperació. I si, segons la proposta 

de CIU, Serveis Jurídics de Via Pública ja estan estudiant si s’ha qüestionat o no 

l’honorabilitat dels agents, pensem que no resultaria necessària aquesta referència 

en aquesta proposta. En tot cas, la proposta del PP no la votaríem a favor perquè no 

l’acabem de compartir. I en el cas de la proposta de CIU, una mica més diplomàtica, 

ens hi abstindríem, en el benentès que per abordar els temes de convivència i 

cohesió social dels nostres barris necessitem posar-nos a treballar conjuntament 

totes les forces polítiques democràtiques per trobar solucions duradores i que 

satisfacin les necessitats de totes les persones que vivim a la ciutat.      

 

 

 

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

recorda que, quan el seu grup municipal va presentar una proposta per declarar 

Josep Ibern persona non grata, se li va fer una contraproposta per part de CIU perquè 

la seva proposta es va titllar de “poc elegant”. Doncs la proposta que avui presenta el 

govern no ho és d’elegant. Si fóssiu elegants el que haguéssiu fet és una esmena o 

intentar consensuar la proposta amb el PP. És per això que us la votarem en contra. 

D’altra banda, el Sr. Safont-Tria ha donat a entendre que la Policia Local és com un 

agent cívic i li he de recordar que als policies locals se’ls instrueix per protegir-nos i 

per fer complir la llei. Anant a la proposta del PP, nosaltres no tenim cap inconvenient 

a votar-la favorablement. Pel que fa al punt 1 de l’acord, també donem ple suport a la 

tasca que fan la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. Quant al punt 2 dels acords, 



 87

em pregunto si el govern pensa prendre alguna mesura per garantir la seguretat dels 

agents o per què es permet que tinguin la protecció balística de les armilles caducada 

des de fa més d’un any, mentre que es gasten els diners en altres coses que ara com 

ara no són prioritàries. M’agradaria pensar que el govern comparteix amb el meu grup 

municipal la preocupació per la seguretat dels treballadors i, en aquest cas, dels 

policies locals. En aquesta línia va anar una proposta que va presentar el meu grup 

municipal fa uns mesos per impulsar millores en l’equipament de la Policia Municipal, 

i se’ns va contestar que no hi havia diners. Però, en canvi, aquest govern es gasta 

diners innecessaris en una furgoneta per fer la funció de comissaria mòbil. 

Pràcticament totes les emissores estan trencades, la bateria no els aguanta tot el 

servei i alguns cotxes s’han de canviar.  

En relació amb el punt 3 dels acords, també hi donem el nostre ple suport. Ho porto 

veient des de fa molts anys: la imatge de totes les persones que es dediquen a 

l’àmbit de la seguretat és molt fàcil d’embrutar, però ningú després es dedica a 

netejar-la. Malgrat això, ells segueixen treballant per tots nosaltres, defensant els 

nostres drets i llibertats i protegint-nos i assessorant-nos sempre. Aquesta és la seva 

funció. Si necessitem ajuda, allà hi seran els 365 dies de l’any, les 24 hores. Hem de 

cuidar molt més la Policia Local.  

 
 

 

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

Catalunya, en primer lloc es nega a parlar de la comunitat magrebina. Estem parlant 

de fets delinqüencials, vinguin de la comunitat que vinguin. La Sra. Calpe ens ha 

parlat molt clarament d’un senyor a qui van detenir dissabte a la tarda robant en un 

pis. Això és un lladre, sigui d’on sigui.  

Jo sóc veí de Rocafonda, igual que el Sr. Calzada, i em nego que vostè parli en el 

meu nom i en el dels meus veïns. Vostè no viu a Rocafonda i no pateix el que 

pateixen alguns veïns del barri. Tots coneixem quina és la situació de la gent gran i 

com passegen amb por. També li demano que els seus amics no vinguin de fora a 

dir-me què està passant al meu barri. Malauradament el conec molt bé i sabem quina 

és la situació que tenim. No estem parlant d’un problema d’una comunitat. Estem 

parlant d’uns senyors que es dediquen a delinquir. Al meu carrer i al carrer on viu el 

pare del Sr. Calzada hi viuen senyors de la comunitat magrebina que són molt 
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decents i no tenen per què està barrejats amb segons qui. Aquest és el problema. I 

l’altre problema és que hi ha una part de grups d’aquesta ciutat recolzats per gent de 

fora que des de fa mesos es dediquen a blasfemar, calumniar i a parlar malament de 

la Policia, especialment dels Mossos. Oi que ens sonen a tots aquests retuits que 

corren? 

Per cert, Sra. Calpe, molt diferents la manifestació de divendres a la tarda i la de 

dissabte al matí. Ens ho va deixar molt clar la cap de Mossos. Hi havia un reportatge 

magnífic corrent per Internet que diu qui hi havia dissabte al matí davant dels jutjats, i 

no eren magrebins, com a mínim una part. Quan nosaltres vam marxar del pacte del 

Consell de Convivència, el grup del Sr. Safont ens va acusar de marxar per racisme. 

A mi em cauen malament les persones que em molesten, siguin d’aquí o de fora. Si 

això és ser racista, ho sóc. El que passa és que algú d’aquí ha aprofitat un problema 

que hi ha amb uns delinqüents per atacar el sistema i a qui té democràticament 

delegades les competències per defensar aquest sistema. D’això estem parlant. Em 

comprometo a fer arribar a la premsa tots els tuits i retuits convocant a la 

manifestació divendres a la tarda davant dels Mossos i dissabte al matí.  

El Sr. Melero ha fet esment abans al que va passar l’any passat a Rocafonda. Allò va 

ser un fet delinqüencial el faci qui el faci.  

Respecte a les concentracions, es farà alguna cosa amb les persones que van 

convocar-les i es van concentrar divendres a la tarda davant la comissaria de Mossos 

i dissabte al matí davant dels jutjats? Estan tots identificats. A mi em sembla que com 

a mínim han calumniat els cossos de seguretat igual que ho fa aquest mitjà. Perquè 

el que fa aquest mitjà és reproduir les imatges del que estava passant allà. Per cert, 

jo no hagués tingut cap inconvenient a parlar les esmenes amb vostès si me les 

haguessin enviat amb prou temps. Al final, els fets són els fets. A algunes d’aquestes 

persones que estaven convocades davant dels Mossos i dels jutjats, aquí fa uns 

mesos se’ls van perdonar unes multes per uns fets semblants, per manifestar-se 

davant la comissaria de Mossos. I hi ha els tuits d’aquell dia i d’avui.  

No és un problema de racisme ni de classisme, sinó que hi ha una gent que té un 

sistema de viure que no permet viure tranquil·lament la resta de gent. I la Policia és 

l’eina que té una societat democràtica per defensar-se d’aquestes persones. Alguns 

aprofiten això per atacar un sistema en què no se senten a gust. I el que no és legítim 

és mentir o calumniar. Nosaltres votarem en contra de l’esmena. Aquest grup no té 
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cap problema a negociar, però no ens sembla de rebut que les esmenes s’enviïn cinc 

minuts abans d’acabar el termini.  

 

 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, contesta a la Sra. 

Calpe que és cert que es va donar la informació oral, però també és cert que en 

aquella Junta de Portaveus la portaveu socialista va demanar un informe per escrit 

que recollís resumidament el que s’havia explicat i la Sra. Calpe ho va acceptar. Per 

tant, si encara no ho té, digui’ns, Sra. Calpe, que té alguna dificultat per tenir-ho. En 

tot cas, era el compromís de l’alcalde.  

Em preocupa que no tingui constància del que li dic. Va ser un problema greu 

ocorregut amb una ambulància del SEM en què hi va haver intervenció policial. Ja sé 

que vostè fa reunions, però nosaltres al ple del 4 d’octubre vam presentar un prec, 

que es va acceptar, en què demanàvem plans d’acció en aquests barris que 

recollissin actuacions de caràcter social i de millora de l’entorn urbà, consensuades 

amb els interlocutors socials i els veïns. Això requereix molt més que anar a les 

reunions del Pla Integral i parlar. I, sobretot, requereix molta feina.  

D’altra banda, anuncio que donarem suport a la proposta del PP i que rebutjarem 

l’esmena que presenta CIU, perquè creiem que val la pena respectar a qui ha 

treballat abans una proposta de resolució. Presentant l’esmena cinc minuts abans del 

ple, no es podia arribar a cap acord. A més, l’esmena no aporta res que no digui ja la 

proposta del PP. I també perquè, més enllà de la Junta de Portaveus extraordinària, 

nosaltres vam demanar una Junta de Portaveus davant l’escalada oral de les xarxes 

socials i d’allò que estava succeint. Vam pensar que ja que el govern no feia aquesta 

convocatòria valia la pena fer-ho. Ens vam sumar amb molt de gust a la petició de 

l’alcalde de fer un manifest donant ple suport als cossos policials. És per això que 

donarem suport a la proposta del PP. Bàsicament, el que ha de quedar clar és el 

nostre suport als cossos de seguretat, a tots els agents que hi van intervenir i al que 

va resultar ferit. Dit això, també tenim altres elements per no donar suport a la seva 

esmena, ja que pensem que cal més acció i no bones paraules:  

Al desembre del 2011 vam subscriure amb CIU un acord per a l’aprovació del PAM i 

el pressupost del 2012 que demanava l’inici del procés de revisió del Pla Estratègic 

de la Policia Local, però no en tenim notícia. Vam demanar també la incorporació 
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d’agents cívics voluntaris per promoure la convivència en aquests territoris. Es va 

acceptar, però hores d’ara està a zero segons diu el web municipal. Vostès van 

canviar el model de policia. I ja saben que nosaltres som crítics i hem presentat 

diverses propostes demanant que es revisi el model policial pel que fa a la presència 

i l’actuació als barris. Hem fet diversos precs demanant que es prioritzi la seguretat a 

la nostra ciutat. No fa gaire, al ple de juliol, a l’aprovació de la modificació de la 

plantilla, el nostre grup es va abstenir justament perquè no es prioritza la policia de 

barri. Per tant, el govern no utilitza al màxim les eines al nostre abast. Per nosaltres 

és prioritari, com els vam dir, cobrir les vacants de la Policia Local. Existeixen 

mecanismes per fer-ho possible, tal com fan altres municipis. En canvi, vostès això 

no ho estan desenvolupant. Creiem que no tenen voluntat de consens, no ens 

informen enlloc de les seves prioritats en aquest àmbit. Hem denunciat múltiples 

vegades al ple que la Comissió Municipal Informativa de Via Pública no funciona en 

els àmbits de la Policia. No s’ha renovat el Pacte per la Nova Ciutadania. El Consells 

Municipals de Participació s’han convocat molt tard, per al 17 de setembre i el 10 de 

setembre, sobre uns incidents greus que es van produir el dia 1 d’agost. El comunicat 

del 4 d’agost no es consensua, tot i que la nota de premsa hi diu “Ajuntament”. Per 

tant, no és veritat. És un comunicat consensuat entre el seu govern i una entitat 

només. En els temes de convivència no es pot excloure ningú, sinó que s’ha de 

sumar i posar sobre la taula tothom. 

La regidora ha dit que estava de vacances i tots tenim dret a les vacances, però 

s’han de tenir mecanismes per tal que davant d’una situació com la viscuda es pugui 

actuar. També s’ha de tenir present que no tots els temes de seguretat recauen en la 

Policia, ni per suposat els temes convivencials. Els problemes no fan vacances, cal 

ser-hi i tenir la maquinària a punt. Aquesta responsabilitat són les 24 hores dels 365 

dies de l’any.  

 

 

 

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

Popular, diu al Sr. López que no té la legitimitat única de parlar del barri de 

Rocafonda. El barri de Rocafonda me’l sento meu, com la resta de barris de la ciutat. 

Aquest és un problema social, no d’una comunitat, és clar, però alguns partits 

aprofiten això per parlar de racisme. Vostè ha parlat de delinqüència i ha citat alguns 
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esdeveniments, però en cap cas ha citat l’incident de l’individu que va entrar a la 

mesquita amb un matxet amenaçant de mort els presents.  

I recordo que d’una manera poc elegant vostè va arribar, de forma implícita, a 

justificar que la gent es pogués queixar pels sorolls d’aquesta mesquita.   

 

 

 

El senyor José Manuel López pregunta al Sr. Safont-Tria si li sona el hashtag “Fets 

Palau”. D’altra banda, el que no pot ser és que els torns de rèplica s’utilitzin per 

guanyar temps quan ni tan sols s’han presentat preguntes.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació l’esmena a la totalitat 

presentada pel grup municipal de Convergència i Unió. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 8, corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió.   
Vots en contra: 17,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent 
als membres del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya (3)  i corresponent al membre del grup municipal 
de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa.  

 

 

Queda rebutjada aquesta esmena a la totalitat presentada per CiU a la Proposta de 

Resolució del grup municipal del PPC. 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta presentada pel 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

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: 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). 

Abstencions: Cap.  
 

 

 

25  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL QUE L’AJUNTAMENT ACTIVI 

MESURES CONTRA L’ATUR JUVENIL. 
 

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

proposta següent: 

 
“La principal preocupació dels representants polítics ha de ser la de generar ocupació 
i reduir els alts nivell d’atur de la nostra ciutat i d’una manera especial l’atur juvenil. 
 
Aquesta preocupació s’ha fet extensiva a tots els països de la UEM, per bé que l’atur 
dels joves és un problema que afecta a tots els països europeus. Aquests darrers 
mesos, i sobre tot aquestes darreres setmanes, hem assistit a un debat sobre la 
concreció del pla aprovat per la CE per a combatre l’atur juvenil.  
 
Dels 6.000 M d’euros amb els quals es dota aquest pla, prop d’uns 2.000 estan 
destinats a Espanya i han de garantir l’ocupació juvenil, que els joves no estiguin més 
de 4 mesos parats mentre se’ls acaba una feina i en troben una de nova, i que en el 
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seu defecte hagin d’iniciar una formació destinada a la inserció al mercat laboral. Uns 
objectius molt lluny del que avui està succeint a casa nostra. 
 
Les dades sobre la situació laboral dels joves a Catalunya posa de manifest la 
precària situació en que es troben els joves convertint-los en un dels col·lectius més 
vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica. La taxa 
d'atur entre els joves de 16 a 29 anys a Catalunya és superior al 50%.  
 
En els darrers quatre anys ja són més de 15.000 els catalans joves que han emigrat a 
l’estranger. L’emigració ha passat de ser una opció personal a una obligació 
generacional. Cal que actuem perquè Catalunya segueixi sent un país d’oportunitats. 
 
L'anàlisi de la realitat és que darrera d'aquestes dades hi ha la generació millor 
preparada de la història; una generació, avui per avui, en risc d'exclusió laboral per 
uns quants anys. I afegim,  gran part de la gent que marxa és gent preparada. Marxa 
talent, dit d’altre manera, marxa part del futur del nostre país. 
 
La cruesa d’aquesta realitat demana que totes les administracions adoptin mesures 
urgents per intentar augmentar l’ocupació i reduir l’atur i sobretot l’atur del col·lectiu 
jove. Cal concentrar els esforços de tots en la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en 
la joventut implica no invertir en el país, implica no invertir en el futur,  i 
conseqüentment  Catalunya pot deixar de ser un país per a joves. 
 
És per això que el mateix Parlament de Catalunya ha celebrat el proppassat mes de 
juliol un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya i ha aprovat un 
seguit de mesures destinades, entre altres, al foment de l’ocupació  
 
La concreció del magne projecte europeu i la seva posada en marxa encara pot trigar 
encara uns mesos, i mentrestant molts dels nostres joves estan a l’espera d’una 
oportunitat. 
 
És cert que el foment de l’ocupació no és una competència municipal, però en 
aquests moments tan durs per als nostres joves totes les administracions estem 
obligades a trobar solucions per a pal·liar el greu problema de l’ocupació dels joves. 

 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple l’adopció dels següents  
acords: 
 

1. Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l’atur juvenil que de manera 
transversal impliquin totes les àrees de l’ajuntament, prioritzant les polítiques 
de promoció econòmica i creació d’ocupació adreçades especialment als 
joves. 

 
2. Donar suport a l’economia innovadora, creativa, emprenedora: nous sectors 

en expansió (cultural, esportiu, turístic, nàutic, productiva), impulsada per 
joves emprenedors, mitjançant l’assessorament i el suport financer públic. 

 
3. Potenciar espais de la ciutat (Can Minguell, Vallveric, etc.) per tal permetre 

que joves emprenedors puguin complir aquesta funció.  
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4. Impulsar i donar suport a aquelles persones emprenedores que vulguin crear 
o consolidar una empresa d'Economia Social mitjançant accions concretes de 
formació i d’orientació articulades per la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya, amb la implicació de les entitats i agents econòmics i socials de 
la ciutat. 

 
5. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya  que posi en marxa un pla 

de xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de 
nova ocupació i les condicions de treball dels joves. 
 

6. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de 
diàleg amb sindicats, associacions empresarials, sectors socials, forces 
polítiques, associacions municipalistes (ANC i FMC) i entitats per pactar 
mesures per a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur juvenil amb 
l’objectiu d’elaborar un acord marc per a l’ocupació juvenil que estableixi 
objectius a mitjà termini a partir dels reptes que fixa el Pla nacional de la 
joventut de Catalunya 2010-2020 i permeti una acció conjunta dels agents 
esmentats pel que fa a la creació, i també el seguiment i la proposta de 
futures millores de l’acord. 

 
7. Impulsar des d’aquesta taula, entre altres, la contractació de joves en 

empreses del propi municipi, subvencionat part dels costos del treballador- o 
d’altres fórmules d’ajuda-, sempre i quan les empreses mantinguin els 
treballadors en plantilla durant un determinat període.  

 
8. Continuar treballant per millorar la transició escola - treball a través de la tasca 

continuada del Dispositiu Local d'Inserció (DLI) a partir de l'acompanyament i 
orientació als joves amb dificultats, del Consell de la Formació Professional i 
del Tecnocampus i del Servei d’Ocupació en col·laboració amb els centres de 
secundària i la resta d'agents educatius de la nostra ciutat de manera que 
l’oferta formativa sigui cada vegada més adaptada a les necessitats del 
mercat de treball de la ciutat i el país. 
 

9. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de 
recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació, 
orientació i intermediació laboral dels aturats/des col·laborant al màxim amb 
les entitats municipals.  

 
10. Aplicar el Programa de garantia juvenil recentment aprovat per la CE, en 

coordinació i per mitjà del SOC, que garanteix el dret dels joves a accedir al 
mercat de treball de qualitat i a rebre formació o reorientació formativa en un 
termini de quatre mesos. 
 

11. Demanar al CESM (Consell Econòmic i Social de Mataró) prioritzar debat 
sobre l’atur juvenil, compartint-lo amb organitzacions juvenils més importants 
de Mataró (Consell de la Joventut de Mataró, Avalot, Acció Jove, Joves 
immigrants...-) que resulti en propostes concretes i presentar-les al Plenari 
d’aquest òrgan.” 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, puntualitza que aquesta proposta ha estat 

consensuada amb modificacions proposades pel grup de CIU, però, a més, hi ha una 

esmena in voce —i del PP també— que s’hi afegiria. 

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

una esmena a la proposta, seria afegir el punt següent: 

 

“Donar prioritat al desenvolupament i implementació de les propostes 
concretes en matèria de lluita contra l'atur juvenil proposades pel CESM 
(Consell Econòmic i Social de Mataró), dotant de finançament i recursos 
necessaris a les propostes sorgides de la concertació entre els principals 
agents econòmics i socials del CESM. “ 

 

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

Popular, explica que s’ha estat estudiant la proposta per mirar de quina manera el 

seu grup hi podria encaixar, però finalment s’hi abstindrà.  

Crec que està bé parlar de l’atur juvenil, però no podem oblidar que els col·lectius que 

estan patint aquesta xacra són diversos. Tenim uns afectats molt directes, com són 

les dones majors de 40 anys, que estan en molts casos al càrrec de famílies i que, 

per tant, tenen una situació més dramàtica. Seria important poder abordar l’atur d’una 

manera més àmplia. Mentre repassava el text, anava mentalment afegint propostes. 

Per exemple, quan es parlava d’economia hi hauria posat parlar de l’economia 

productiva sostenible a nivell ambiental. Quan es parla de nous sectors, jo hi hauria 

posat el sector agroecològic i alimentari. El tema de les energies renovables i de la 

biomassa...  No obstant això, la mancança principal que no aborda aquesta proposta 

és el problema de fons, que és la crítica del sistema capitalista. Insistim que si no 

s’aborda des d’aquesta òptica difícilment hi trobarem solucions. Els partits que en 

aquest cas signen la proposta, tant el socialista com el popular com CIU, tots ells 

tenen poder polític per solucionar el problema de l’atur però no prenen les mesures 

necessàries per corregir-ho. Potser perquè els seus interessos són uns altres.  
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Aquesta proposta no deixa de ser una nova proposta estètica per fer veure que es fa 

alguna cosa, però el que realment toca és abordar els problemes estructurals i aquí 

no s’aborden.  

Per desgràcia, cada dia els rics són més rics i els pobres són més pobres, i això és 

perquè manquen polítiques amb majúscules d’àmbit social. Si volem solucionar el 

problema de l’atur jo els faria algunes propostes :  

D’entrada, hauríem de començar, de forma clara i sense divagar, el tema de la 

independència de la nostra nació, perquè les polítiques econòmiques bàsiques de 

qualsevol model són competència exclusiva de l’estat, ja sigui la política laboral i de 

rendes, la política fiscal o la monetària i financera. Si no difícilment trobarem solució. 

Creació d’una banca pública sota control social i expropiació d’aquelles que ens han 

estat enredant. Que les entitats financeres estiguin al servei de la població. 

Tancament immediat de les filials dels bancs, com per exemple el Banc Bilbao 

Vizcaya o el Santander, que estan establerts en paradisos fiscals. O supressió dels 

actuals paradisos fiscals dins la Unió Europea, com Luxemburg, Xipre o la City de 

Londres. Reapropiació pública del sector energètic, que actualment està segrestat, 

impulsant l’energia solar i denunciant la nuclear. Que aquelles empreses amb 

beneficis no puguin realitzar acomiadaments tal com està passant ara. Reconversió 

de la indústria militar o del sector de l’automòbil i de la construcció. Reducció de la 

setmana laboral a 35 hores. Repartiment equitatiu de les cures i atencions familiars. 

Supressió de les ETT. Jubilació als 60 anys. Dret a la hospitalitat envers les persones 

sense papers. Creació d’un parc públic per lloguer social i, si cal, fent ús dels 

habitatges buits en mans d’entitats financeres amb lloguers no superiors al 30% del 

sou. Evitar qualsevol desnonament. Potenciar els serveis amb propietat i gestió 

pública que facin referència a les necessitats com l’aigua, l’ús de la terra, la sanitat, 

l’educació o la cultura, que entenem que són béns i drets comuns al servei de la vida 

digna. Evitar els processos de privatització. Aprofundir en la universitat pública i de 

qualitat, oposant-se a la LEC i al Pla Bolonya, que degrada la qualitat universitària. 

Vetllar per un sistema públic i universal d’atenció a la dependència. Revisió profunda 

de la política agrària comuna, perquè estigui realment a favor del món rural. 

Socialització de la riquesa i planificació democràtica de l’economia, perquè aquest 

liberalisme desbocat ha demostrat que ens està portant a situacions injustes.  

El dia que vostès em posin aquests temes sobre la taula nosaltres estarem 

plenament disposats a discutir-los i mirar com els podem tirar endavant.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comparteix gran part del discurs del Sr. Safont-

Tria. Respecte a la proposta, en primer lloc vull dir que ens vam prendre malament 

que desaparegués el punt 12, perquè, a banda de totes les bones voluntats, 

pensàvem que la concreció havia de mantenir la lletra del punt 12 tal com l’hem 

recuperada ara in voce a través del Sr. Rey. Tot això està molt bé, però és que 

necessitem diners i cal saber de quants disposem. Per això, aquí, tot i que no ho diu, 

com a mínim es deixa clar que faran cas del que diguin els agents socials, que per 

això es va crear el Consell Econòmic i Social de Mataró, i serà des d’ells que 

l’administració reculli les seves propostes i posi els mitjans adequats.  

A mi em falta que dediquem una partida pressupostària clara, amb els recursos que 

siguin, per garantir que això no quedarà en un no-res. Si no hi ha diners, difícilment 

podrem potenciar tot el que demanem aquí. Entenc la intenció i és per això que hi 

votarem a favor.  

També és cert que no només ens preocupa i és un problema l’atur juvenil, sinó que 

tenim altres aturats, com els de llarga durada, que tenen famílies al seu càrrec i han 

de pagar hipoteques. També hauríem de fer un esforç. En aquest sentit, recentment 

als ajuntaments del Prat de Llobregat i també a Granollers s’han signat plans de xoc 

amb unes quantitats molt importants —1 milió d’euros, respectivament—, que sí que 

fixen una mica quin tipus de propostes es podran acceptar o no. M’agradaria molt que 

amb la màxima brevetat es comuniqués al Consell Econòmic i Social dels diners de 

què disposen. El problema és tan greu que ha d’anar acompanyat d’una aposta 

important. El nostre vot serà favorable.  

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

comenta que és una proposta poc tècnica i que hauria de ser més concreta i més 

tenint en compte la part expositiva, en què es fa esment que el foment de l’ocupació 

no és una competència municipal, però que en aquests moments tan durs pels joves 

totes les administracions estan obligades a trobar solucions per pal·liar el greu 

problema de l’ocupació dels joves. Arran de llegir aquest apartat, he pensat que 
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vostès ens donarien propostes o idees per activar l’economia. Demanar que els 

demés pensin i que els demés proposin, com es fa a la majoria dels punts d’acord 

d’aquesta proposta, això ho podem fer tots. Malgrat no veig que aportin massa 

solucions, sabem que la finalitat i la voluntat són bones i hi votarem favorablement.  

Crec, però, que és molt fàcil voler restablir una cosa que vostès mateixos han produït.  

 
 
 

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

Catalunya, agraeix el fet d’haver pogut participar. Tenim les possibilitats que tenim. 

És cert que no és una competència municipal. Segurament que el PP i el president 

Rajoy han fet infinitat de coses malament, però no estan malament els resultats de la 

Cumbre Europea por el Empleo. Si al final és un problema d’independència, haurem 

de demanar diners a Europa. Ni que sigui per això, jo crec que està bé.  

El Sr. Safont-Tria s’ha deixat una cosa: el repartiment de la terra agrícola al Maresme 

em semblaria vital, ja que ho socialitzem tot... 

 
 

 

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

manifesta el seu agraïment per haver inclòs la majoria de suggeriments que havien 

fet. Nosaltres els hem fet perquè creiem que la prioritat és la de generar ocupació i 

generar confiança perquè hi hagi creixement econòmic i perquè les empreses es 

desenvolupin i contractin gent. Hi votem a favor perquè ens creiem els acords i la 

majoria s’estan duent a terme en diferents mesures. Comptem amb pràcticament el 

50% menys de personal i de recursos al Servei d’Ocupació i, en canvi, estem atenent 

pràcticament 8 vegades més persones que l’any 2006. Hem passat de 980 persones 

a 7.500 persones. D’aquestes persones, unes 1.300 tindran menys de 25 anys, al 

2006 eren 42. Estem atenent 30 vegades més persones amb menys gent. Això 

també demostra la implicació de l’equip a tots nivells, tècnic i polític, del Consell 

Econòmic i Social i del propi plenari, i crec que hem de seguir per aquest camí. 

També vull afegir la feina que s’està fent des del Consell de la FP, la col·laboració 

público-privada. Per exemple, els convenis que s’han fet amb les acadèmies 

d’idiomes per fer cursos d’anglès per a aturats a preus molt baixos; s’ha fet 

cooperació internacional, per exemple fa un mes han anat 28 nois de Mataró a fer 
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tres anys de formació dual cobrant 850 euros al mes a Alemanya. Espero que alguns 

tornin amb aquesta diferència i amb aquest plus. Això ho fem d’acord amb els agents 

socials, per això ho fem amb el Consell Econòmic i Social. Per tant, estem encantats 

d’aquesta proposta. Al Consell Econòmic i Social discutirem i posarem en comú les 

propostes noves que tenim. El tema del Prat de Llobregat i Granollers són idees que 

s’han acabat amb contractacions d’empreses públiques, desgraciadament. Són 

opcions a portar a terme i, si hi ha diners o els aconseguim d’algun lloc, alguns aniran 

a lluitar contra l’atur juvenil. 

 

 

 

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

Popular, diu que ell també vol aterrar a Mataró, en referència al seu discurs inicial 

més general. El que passa és que si aterrar a Mataró vol dir fer més comissions i 

reunions per acabar sense cap resultat, prefereixo viure als núvols i creure’m que es 

pot construir una societat més justa i pensant més en la seva ciutadania.  

Responent al Sr. López, doncs sí, evidentment que aquelles terres ermes i 

abandonades que estan en mans d’especuladors algun dia haurem de plantejar-nos 

socialitzar-les.  

 

 
La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, respon al Sr. 

Safont-Tria que és veritat que hi ha altres col·lectius que pateixen tot el problema de 

l’atur, però que el problema de l’atur juvenil afecta un percentatge molt més gran de 

persones. Avui volem tractar molt especialment aquest tema perquè també és molt 

preocupant a la nostra ciutat. El Sr. Rey ens acaba de donar unes dades de les 

persones que s’estan atenent i que tenen entre 16 i 29 anys. 

Recordar-li a la Sra. Lora que nosaltres som regidors de l’oposició i el que fem és 

intentar impulsar tot un projecte perquè qui té la responsabilitat de govern pugui tirar 

endavant, amb la col·laboració de tots nosaltres, tot un seguit de mesures que han 

quedat concretades en aquest punt 11 que hem afegit, al Consell Econòmic i Social, 

que és on hauran de concretar-se aquestes mesures que nosaltres hem proposat 

com a pla de xoc per als joves d’aquesta ciutat. Algunes ja han vingut aquí. Per 
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exemple, el punt setè parla d’aquesta possibilitat de crear llocs de treball 

subvencionats. 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix que el punt 11 que vostè ha llegit 

queda substituït pel text que els ha passat el Sr. Rey, que seria el punt número 11. 

 
La proposta definitiva que ha estat consensuada pels grups municipals és la 
següent: 
 
“La principal preocupació dels representants polítics ha de ser la de generar ocupació 
i reduir els alts nivell d’atur de la nostra ciutat i d’una manera especial l’atur juvenil. 
 
Aquesta preocupació s’ha fet extensiva a tots els països de la UEM, per bé que l’atur 
dels joves és un problema que afecta a tots els països europeus. Aquests darrers 
mesos, i sobre tot aquestes darreres setmanes, hem assistit a un debat sobre la 
concreció del pla aprovat per la CE per a combatre l’atur juvenil.  
 
Dels 6.000 M d’euros amb els quals es dota aquest pla, prop d’uns 2.000 estan 
destinats a Espanya i han de garantir l’ocupació juvenil, que els joves no estiguin més 
de 4 mesos parats mentre se’ls acaba una feina i en troben una de nova, i que en el 
seu defecte hagin d’iniciar una formació destinada a la inserció al mercat laboral. Uns 
objectius molt lluny del que avui està succeint a casa nostra. 
 
Les dades sobre la situació laboral dels joves a Catalunya posa de manifest la 
precària situació en que es troben els joves convertint-los en un dels col·lectius més 
vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica. La taxa 
d'atur entre els joves de 16 a 29 anys a Catalunya és superior al 50%.  
 
En els darrers quatre anys ja són més de 15.000 els catalans joves que han emigrat a 
l’estranger. L’emigració ha passat de ser una opció personal a una obligació 
generacional. Cal que actuem perquè Catalunya segueixi sent un país d’oportunitats. 
 
L'anàlisi de la realitat és que darrera d'aquestes dades hi ha la generació millor 
preparada de la història; una generació, avui per avui, en risc d'exclusió laboral per 
uns quants anys. I afegim, gran part de la gent que marxa és gent preparada. Marxa 
talent, dit d’altra manera, marxa part del futur del nostre país. 
 
La cruesa d’aquesta realitat demana que totes les administracions adoptin mesures 
urgents per intentar augmentar l’ocupació i reduir l’atur i sobretot l’atur del col·lectiu 
jove. Cal concentrar els esforços de tots en la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en 
la joventut implica no invertir en el país, implica no invertir en el futur,  i 
conseqüentment  Catalunya pot deixar de ser un país per a joves. 
 
És per això que el mateix Parlament de Catalunya ha celebrat el proppassat mes de 
juliol un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya i ha aprovat un 
seguit de mesures destinades, entre altres, al foment de l’ocupació  
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La concreció del magne projecte europeu i la seva posada en marxa encara pot trigar 
encara uns mesos, i mentrestant molts dels nostres joves estan a l’espera d’una 
oportunitat. 
 
És cert que el foment de l’ocupació no és una competència municipal, però en 
aquests moments tan durs per als nostres joves totes les administracions estem 
obligades a trobar solucions per a pal·liar el greu problema de l’ocupació dels joves. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents  
acords: 
 

1. Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l’atur juvenil que de manera 
transversal impliquin totes les àrees de l’ajuntament, prioritzant les polítiques 
de promoció econòmica i creació d’ocupació adreçades especialment als 
joves. 

 
2. Donar suport a l’economia innovadora, creativa, emprenedora: nous sectors 

en expansió (cultural, esportiu, turístic, nàutic, productiva), impulsada per 
joves emprenedors, mitjançant l’assessorament i el suport financer públic. 

 
3. Potenciar espais de la ciutat (Can Minguell, Vallveric, etc.) per tal permetre 

que joves emprenedors puguin complir aquesta funció.  
 

4. Impulsar i donar suport a aquelles persones emprenedores que vulguin crear 
o consolidar una empresa d'Economia Social mitjançant accions concretes de 
formació i d’orientació articulades per la Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya, amb la implicació de les entitats i agents econòmics i socials de 
la ciutat. 

 
5. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya  que posi en marxa un pla 

de xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de 
nova ocupació i les condicions de treball dels joves. 

 
6. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de 

diàleg amb sindicats, associacions empresarials, sectors socials, forces 
polítiques, associacions municipalistes (ANC i FMC) i entitats per pactar 
mesures per a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur juvenil amb 
l’objectiu d’elaborar un acord marc per a l’ocupació juvenil que estableixi 
objectius a mitjà termini a partir dels reptes que fixa el Pla nacional de la 
joventut de Catalunya 2010-2020 i permeti una acció conjunta dels agents 
esmentats pel que fa a la creació, i també el seguiment i la proposta de 
futures millores de l’acord. 

 
7. Continuar treballant per millorar la transició escola - treball a través de la tasca 

continuada del Dispositiu Local d'Inserció (DLI) a partir de l'acompanyament i 
orientació als joves amb dificultats, del Consell de la Formació Professional i 
del Tecnocampus i del Servei d’Ocupació en col·laboració amb els centres de 
secundària i la resta d'agents educatius de la nostra ciutat de manera que 
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l’oferta formativa sigui cada vegada més adaptada a les necessitats del 
mercat de treball de la ciutat i el país. 

 
8. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de 

recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació, 
orientació i intermediació laboral dels aturats/des col·laborant al màxim amb 
les entitats municipals.  
 

9. Aplicar el Programa de garantia juvenil recentment aprovat per la CE, en 
coordinació i per mitjà del SOC, que garanteix el dret dels joves a accedir al 
mercat de treball de qualitat i a rebre formació o reorientació formativa en un 
termini de quatre mesos. 
 

10. Donar prioritat al desenvolupament i implementació de les propostes 
concretes en matèria de lluita contra l'atur juvenil proposades pel CESM 
(Consell Econòmic i Social de Mataró), dotant de finançament i recursos 
necessaris a les propostes sorgides de la concertació entre els principals 
agents econòmics i socials del CESM.  
 

11. Impulsar, entre altres, la contractació de joves en empreses del propi municipi, 
subvencionat part dels costos del treballador- o d’altres fórmules d’ajuda-, 
sempre i quan les empreses mantinguin els treballadors en plantilla durant un 
determinat període.” 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2).  

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

Candidatura d’Unitat Popular. 
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PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Alcalde disposa avançar el punt de l’ordre del dia núm. 38 per haver-hi una 

intervenció en el Ple d’una entitat externa. 

 

38  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LES GESTIONS REALITZADES PER PART 

DEL GOVERN DAVANT LA SITUACIÓ DE LES FAMÍLIES QUE 

HAN QUEDAT FORA DE L’ESCOLA JOAN COROMINES. 
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Davant la decisió del Departament d’Ensenyament del tancament de la segona línia 
de l’escola Joan Coromines, un bon nombre de famílies han quedat fora d’aquesta 
primera opció que havien sol·licitat durant el període de preinscripció. 
 
Les dades comparades entre el període de preinscipció i les definitives de  
matriculació, ens demostren que existeix una manca de places escolars al centre de 
la ciutat. Concretament 54 places en educació infantil que han estat sol·licitades per 
part de les famílies. I que l’escola Joan Coromines, tot i l’anunci del tancament de la 
segona línia, ha tingut prou sol·licituds per mantenir-la. 
 
Al llarg dels darrers mesos, el conjunt del Ple Municipal ha manifestat en diferents 
ocasions el suport al manteniment de la segona línia de l’escola Joan Coromines. 
 
És per tot això que el Grup Municipal Socialista presenta les següents preguntes: 
 
1. Què ha fet i pensa fer el Govern Municipal amb les famílies que han quedat fora de 
l’escola Joan Coromines? 
 
2. S’ha reunit l’alcalde amb les famílies afectades per tal de trobar respostes 
consensuades?” 
 

 

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

en representació de l’Associació de Familiars de l’alumnat el CEIP Joan Coromines 

de Mataró, qui expressa que no s’ha fet el seguiment de les famílies a les que s’havia 

designat una escola d’ofici i que el Sr. Alcalde no els ha volgut rebre.  
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica respecte la 

primera pregunta, que el govern ha vetllat perquè les famílies que no poden entrar al 

centre que han demanat tinguin escolaritzats els seus fills en un altre centre. 

Pel que fa a la segona pregunta, l’Alcalde em va encarregar explícitament l’atenció 

individual i col·lectiva del pares i mares afectats pel tancament d’aquest grup del 

Coromines. Li asseguro que m’he reunit amb tothom que m’ho ha sol·licitat. A totes 

aquestes persones amb les que m’he reunit els he donat totes les explicacions que 

m’han demanat i que estaven al meu abast.  
 
 

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

que els acaben de dir és que aquesta petició de reunió i de seguiment personal de 

cada família no s’ha produït. Crec que si es demana al Sr. Alcalde poder parlar d’un 

tema concret per part d’un col·lectiu, aquest té el deure de rebre aquest col·lectiu.  

Una vegada més vull posar de manifest l’incompliment de la seva paraula, Sr. 

Galbany, en el sentit de fer el seguiment personalitzat. En aquests moments encara 

hi ha famílies que no han escolaritzat els seus fills. Posar de manifest, també, la 

necessitat que tenim de places públiques al centre de la ciutat. 

 

 

 

26  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA 

CONSTRUCCIÓ DE L’AULARI NOU DE L’ESCOLA D’ADULTS 

CAN NOÉ A LA PLAÇA ROCAFONDA. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El Ple de l’Ajuntament el 4 d’abril de 2013, va aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació municipal per compatibilitzar un equipament 
docent sota la plaça Rocafonda. 
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En període d’informació pública no es van presentar al·legacions i el Ple municipal del 
6 de juny de 2013 va fer l’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOM 
per tal de fer compatible l’Escola d’Adults Can Noè a la plaça Rocafonda on 
actualment hi ha un aparcament de cotxes. 
 
Aquesta modificació ha de permetre un nou espai alternatiu a l’escola d’adults que els 
darrers anys sosté una situació del tot precària. La formació contínua esdevé cabdal 
per a moltes persones desplaçades del mercat laboral, especialment en una situació 
de crisi i atur com l’actual. L’Escola d’Adults Can Noè a Mataró no compta amb uns 
espais adients per poder oferir una formació de qualitat als alumnes ni les condicions 
òptimes de treball per al professorat que ja porta molts anys reivindicant dignificar els 
espais on treballen. 
 
Actualment l’Escola d’Adults ha de realitzar a precari la seva activitat de forma 
disseminada en diferents espais: l’escola Germanes Bertomeu, el Centre Cívic 
Rocafonda (Can Noè), l’edifici de l’Escola d’Adults al carrer Poeta Punsola i una part 
del local de la Cooperativa, perquè l’altra part ha estat clausurada per no complir els 
mínims de seguretat. 
 
Malgrat que el nou emplaçament situat a la plaça Rocafonda es proposa com a 
provisional, l’equip directiu, el claustre de professors i els alumnes de l’escola d’adults 
han vist amb molts bons ulls la possibilitat de desplaçar-se a un nou espai perquè les 
condicions que es tenen fins ara són insuficients. 
 
Les persones usuàries de l’Escola d’Adults manifesten el seu neguit per la 
calendarització de les obres i perquè es confirmi que el projecte compta amb les cinc 
aules tal com estava projectat inicialment. 
 
És per tot això que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), 
presenta les preguntes següents: 
 

1) Quan es té previst iniciar i acabar les obres del nou edifici de l’Escola d’Adults 
a la Plaça Rocafonda? 

 
2) El nou edifici de l’Escola d’Adults comptarà amb les cinc aules tal com estava 

previst inicialment? 
 

3) El pressupost està aprovisionat per poder realitzar les obres tan aviat com 
sigui possible?” 

 

 

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

la primera pregunta, que el passat mes d’abril es va portar l’aprovació inicial al ple.  

Al mes de juny es va portar l’aprovació provisional per tal de fer compatible aquest 

equipament amb l’espai de la plaça de Rocafonda. Recordem que són unes obres 

que vénen originades per l’existència d’unes mancances històriques. Al 2005 ja hi ha 
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un informe a l’IME on es fa constància d’aquestes mancances. L’inici previst de les 

obres serà el primer trimestre del 2014 i el final de l’obra es calcula al cap d’un 5 

mesos, aproximadament.  

Pel que fa a la segona pregunta, inicialment estaven previstes quatre aules, perquè 

les primeres dades dels tècnics que teníem d’aquest espai era que ens sortien quatre 

aules. Després vam veure que podíem aconseguir la cinquena aula que ens feia falta 

per donar una resposta com esperava la direcció del centre de formació d’adults de 

Can Noè. Al final, tindrem les cinc aules. Quant a la tercera pregunta, encara no està 

aprovisionat. Ho estarà per a finals de setembre, mitjan octubre 

 

 

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

Popular, manifesta la seva inquietud pel fet que no estigui tancat encara el tema del 

pressupost.  

 

 

27  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL 

“CONTRACTE MATARÓ”. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El passat mes de maig es va fer públic l’anomenat “Contracte Mataró”, iniciativa 
sorgida des del Consell Econòmic i Social de Mataró, que havia de ser una mesura 
de xoc per disminuir la desocupació a la capital del Maresme. Es tracta d'un model de 
contracte, consensuat per tots els grups municipals de l'Ajuntament excepte la CUP, 
els sindicats CCOO i UGT i el sector empresarial. El nou contracte va dirigit 
especialment al col+lectiu de persones a l’atur i en situació límit, que a Mataró està 
integrat per unes 7000 persones. 
 
Al seu moment la CUP va considerar que les iniciatives del Consell Econòmic i Social 
estaven condemnades al fracàs perquè no contemplen alternatives que superin 
l’actual model de crisi capitalista.  
 
Compartim la necessitat i la urgència d’intervenir per a cercar solucions a l’actual 
situació d’atur, però no compartim les propostes: 
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El Pla de xoc del Consell Econòmic i Social era per impulsar la recuperació de la 
confiança dels ciutadans, l’enfortiment del teixit productiu i la creació d’ocupació. Tot 
això no es crea amb bones paraules i menys augmentant retallades als drets laborals. 
Caldria fer una crítica, qüestionar i cercar alternatives a l'actual sistema capitalista 
que genera la crisi i les desigualtats socials. 
 
El “Contracte Mataró” és d'un any de durada, de 20 hores a la setmana més 10 de 
formació, a raó de 7.000 euros anuals bruts repartits en 14 pagues (salari d’uns 
400€/mes inferior a la RMI). Els contractes tan sols es podran fer amb treballadors i 
treballadores inscrits a Mataró com a demandants d’ocupació de llarga durada i 
majors de 44 anys. Són contractes d’obra i Servei. 
 
Des de la CUP tenim dubtes sobre la legalitat formal d’aquest “Contracte Mataró” i 
així ho hem manifestat en la darrera reunió del Consell Econòmic i social. També 
considerem que no aporta solucions sinó més precarietat laboral. 
 
És per tot això que des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
formulem les preguntes següents: 
 

1. S’ha elaborat algun informe o consulta sobre la legalitat laboral del “Contracte 
Mataró”? 

 
2. Quantes persones s’han acollit al “Contracte Mataró”? A quin sector econòmic 

pertanyen?” 
 

 

 

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

manifesta que efectivament s’ha demanat un dictamen a la Generalitat ja fa mesos. 

Voldria recordar que aquest és un contracte que sorgeix d’una iniciativa directa dels 

agents socials, per tant és una iniciativa lloable i innovadora. És un tipus de contracte 

i una iniciativa que no s’ha produït a Catalunya i que, en canvi, contrasta amb altres 

iniciatives com la del Prat o Viladecans i Granollers, que, posant-hi molts diners, han 

acabat contractant una persona, nou persones o catorze persones en empreses 

municipals. Per mi, que tinguem aquest contracte a Mataró és una bona notícia. 

Respecte al dictamen en qüestió, portem molt de temps els agents socials i jo mateix 

perseguint el Secretari perquè ens el faciliti. Finalment, fa uns dies ens van dir que el 

dia 12 de setembre ens podrem veure per parlar-ne.  

Aquest dictamen es va demanar per respondre dubtes que alguns gestors ens van 

plantejar sobre la modalitat contractual del mateix, que, com sap, encara s’ha posat 

més en dubte després de l’última reforma, en què s’ha reduït de 41 contractes a 5, 

cosa que trobo adequada, però que ha afegit més temps i més complexitat a aquesta 
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anàlisi. És per això també que hem hagut d’aturar diferents empreses que estaven 

interessades en iniciar contractes d’aquesta mena pels sectors tèxtil, comercial i 

químic. De seguida que tinguem aquest dictamen resolt, el Consell Econòmic i Social 

farà les modificacions que calgui i se centrarà en tornar a reinserir persones al mercat 

laboral que difícilment ho podrien fer i donar-los esperança.  

Contestades les preguntes, vull recordar el que va passar al plenari de l’11 de juliol, 

on les patronals i els sindicats van respondre al seu representant. El seu 

representant no era el titular, que és el Sr. Juli Cuéllar, i desgraciadament, en lloc de 

centrar-se en la seva pregunta, es va centrar en atacar directament tant els agents 

socials com l’Ajuntament. De fet, hi va haver diferents membres del plenari que es 

van aixecar i van marxar i són membres del plenari que no són polítics. Aprofito per 

demanar-li, en nom meu i d’aquestes persones, que intentem que no es repeteixi, 

que mantinguem el debat en el to en què vostè ha fet aquesta pregunta i, sobretot, 

respectem els agents socials que amb iniciatives com aquesta intenten ajudar la 

ciutat, quan saben que l’Administració Pública no pot fer-ho tant com voldria. 
 
 

 

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

Popular, expressa que el govern, pel fet que s’hagin aturat iniciatives amb empreses, 

deu tenir algun indici que aquesta figura contractual no encaixa legalment amb 

l’Estatut dels Treballadors. Per tant, entenc que els nostres indicis eren certs.  

No m’ha contestat la pregunta del nombre de persones que estan contractades. 

Entenc que no n’hi ha cap. Per tant, que del que havia de ser una mesura de xoc en 

aquests moments encara no en tenim cap resposta. Pel que fa a la qüestió de to, 

vostè sap que sempre intentem ser conciliadors, però el que sí és veritat és que si cal 

fer una crítica directa a les polítiques d’alguns agents socials nosaltres també tenim 

la legitimitat per poder-ho fer. Evidentment, s’ha de mantenir el to cordial, jo l’he fet 

servir sempre i el continuaré utilitzant.  
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28  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PLA JOVE. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, President del grup municipal Socialista, demana que 

aquest prec li sigui contestat per escrit. 

 

 

29  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS INCIDENTS 

QUE ESTAN TENINT LLOC AQUESTS DIES A DIFERENTS 

BARRIS DE LA NOSTRA CIUTAT. 
 

La pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 24 de l’ordre del dia. 

 

 

30 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL PROTOCOL EN 

ACTES DE CALENDARI OFICIAL DE LA FESTA MAJOR DE 

MATARÓ. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Durant el desenvolupament de diferents actes oficials de la passada Festa Major de 
la nostra ciutat, Les Santes, hem pogut assistir a diferents fets puntuals que han 
trencat el protocol oficial  de diferents actes oficials de les mateixes. 
 
A alguns d’ells tot i que ens semblen una manera d’excloure a una bona part dels 
mataronins i les mataronines, de polititzar la nostra Festa Major i de generar una 
polèmica, de la que no ens sentim responsables ja que el que no farem mai és deixar 
de denunciar allò en el que creuen les persones que ens varen fer confiança per tal 
de que fóssim els seus portaveus a aquest Ajuntament, tenim poca cosa més a dir ja 
que no han estat protagonitzats per representants polítics. Sí que volem incidir en fets 
com els protagonitzats durant la celebració del No n’hi ha prou la matinada del 28 al 
29 d’agost. 
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Durant la celebració d’aquest Acte Oficial de Les Santes, Festa Major que ho ha de 
ser de tots els mataronins i mataronines, es va utilitzar el balcó de l’Ajuntament per 
proferir proclames per part de representants polítics pròpies d’un acte de partit i per 
exhibir símbols que tampoc tenen a veure amb la Festa Major. Curiosament els 
representants polítics que van protagonitzar aquests fets en altres ocasions havien 
demanat en el sí del Ple l’exhibició d’aquests símbols cosa que el Ple havia rebutjat 
per majoria, la paradoxa del fet és que ara no és presenten aquestes iniciatives al Ple 
però s’actua de facto vulnerant així la voluntat d’una part molt important de la nostra 
ciutadania. 
 
És per això que presentem les següents preguntes: 
 
1.-Serà costum a partir d’ara trencar el protocol dels actes oficials de la Festa Major o 
de qualsevol acte oficial de l’Ajuntament? 
 
2.-Serà possible a partir d’ara lluir la simbologia que cada regidor desitgi des del 
balcó de l’Ajuntament i/o a qualsevol acte oficial? 
 
3.-Des de Relacions Institucionals de l’Ajuntament de Mataró s’ha fet alguna actuació 
per tal de que aquests fets no es tornin a repetir?” 
 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, aclareix, respecte 

a la primera pregunta, que no s’han trencat mai els protocols o reglaments existents 

a les festes o a l’Ajuntament. Pel que fa a la segona pregunta, més enllà del que els 

protocols o els reglaments puguin dir, la resta de coses és responsabilitat de cada 

regidor. Respecte a la tercera pregunta, tenint en compte el que li he contestat a les 

preguntes anteriors, li he de dir que no s’ha fet res.  

 

 

 

  

31  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL CREIXEMENT 

DE LES RETIRADES DE VEHICLES PER PART DEL SERVEI DE 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“De les dades facilitades als Grups Municipals sobre els diferents sistemes de control 
de les infraccions de trànsit a Mataró sobresurt el servei de retirada de vehicles, quan 
tot apunta que els conductors són més prudents a l’hora de cometre infraccions i 
també que el trànsit ha disminuït ens trobem que durant el primer semestre de 2013 
el servei de Grua ha retirat un 20% més de vehicles durant aquest primer semestre, 
uns 600 vehicles més que al 2012, i que la previsió finals d’any és que la xifra es 
dispari a un 44’3% més i més de 2.000 vehicles més retirats. 
 
Contrasten aquestes xifres com diem amb les que fan referència al Vehicle SMIV o 
als sistemes de captació d’imatges com el FOTOVERMELL i el de FOTODENÚNCIA 
que pràcticament són idèntics amb una variació insignificant amb respecte al 2012. 
 
No creiem vist els resultats e tots els sistemes de vigilància que acabem d’esmentar 
que es pugui atribuir l’augment tant important a les retirades del servei de la grua a 
una major indisciplina dels conductors i conductores. 
 
És per això que presentem les següents preguntes: 
 
1.- A què atribueix aquest important augment de retirades del servei de la grua a la 
nostra ciutat el Govern Municipal? 
 
2.- Quina quantitat en euros representaran aquestes més de 2000 enganxades de la 
grua més la corresponent denúncia que es preveuen durant aquest 2013 amb 
respecte al 2012?” 
 
 

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

Manteniment, explica que l’augment de retirades és el resultat d’una major eficiència 

del servei. Ara a la grua hi van dos operaris amb la missió principal de lluitar contra 

indisciplina viària, facilitant la fluïdesa del trànsit i de la mobilitat que, com saben, fan 

la fotografia de la infracció, l’envien a un policia que la valida i, a partir d’aquest 

moment, és quan s’emporten el vehicle. Hem de tenir en compte que en instaurar 

aquest servei vam treure una de les grues del circuit; abans n’hi havia tres i ara n’hi 

ha dues. És per això que hem de pensar que el que hi ha és una major eficiència del 

servei. Pel que fa a la segona pregunta, fins que no tanquem l’exercici no els hi puc 

dir perquè això només és una estimació. No sabem si el resultat final serà aquest 

increment o serà superior o inferior, si les enganxades comportaran una entrada a 

dipòsit o no i tampoc sabem si les multes seran per infraccions d’estacionament en 

pas de vianants amb vorera per persones de mobilitat reduïda, casos en els que els 
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imports de la multa són diferents. Per tant, ens és molt difícil poder-los fer aquesta 

previsió econòmica. El que sí els puc dir és que la previsió que s’havia fet per aquest 

any 2013 era la meitat que la dels vehicles que es van retirar l’any 2009. L’any 2008 

es van retirar 9.000 vehicles; l’any 2009, 11.000; l’any 2010, 8.500; l’any 2011, 7.800; 

l’any 2012, 5.200, i la previsió per aquest any 2013 era fins i tot inferior a l’anualitat 

en què s’havien retirat 7.822 vehicles, l’any 2011. 
 
 

 

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

Catalunya, considera que abans hi havia més grues i menys retirades i que ara hi ha 

menys grues i més retirades. Nosaltres pensem que el que hi ha és un clar afany 

recaptatori que queda demostrat amb diferents tributs municipals com les taxes de 

les terrasses, la taxa de tinença d’animals domèstics, etc.  

 

 
 

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

Manteniment, respon que si realment hi hagués un afany recaptatori no s’hagués 

retirat la tercera grua, per exemple, perquè la grua encara està disponible. 

El que vam fer va ser adequar el servei econòmicament a la previsió dels informes de 

Mobilitat i de la Policia per garantir la mobilitat i la circulació dins de la ciutat.  

 

 

 

32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE LES TERRASSES DE BARS DE LA 

NOSTRA CIUTAT. 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 
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“Recentment, es va aprovar la modificació del Reglament d’Activitats de Mataró, en el 
qual es recollia la instrucció tècnica corresponent a la regulació de les terrasses dels 
bars. Aquesta modificació ha comportat un increment en el número de terrasses, així 
com l’ampliació d’algunes de les que ja existien. 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA ha rebut diverses queixes de veïns i veïnes, sobre 
aspectes com ara sorolls, incompliment dels horaris establerts per la normativa, 
excés de taules i cadires a la via pública, etc. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA presenta les següents PREGUNTES: 
 
1. El govern municipal és conscient de les incidències que s’hagin pogut ocasionar, 

especialment en aquests mesos d’estiu? 
 
2. S’està fent un seguiment del compliment de la normativa per part dels 

establiments amb terrassa? Si és així, quin tipus de seguiment s’està fent? 
 
3. Un cop s’acabi la temporada d’estiu, té pensat el govern municipal presentar un 

informe amb una valoració del funcionament de les terrasses amb aquesta nova 
reglamentació? 

 
4. Acabada la temporada d’estiu, quins mecanismes es faran servir per fiscalitzar el 

compliment de la normativa?” 
 
 
 

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

manifesta ser conscients de la problemàtica. Pel que fa a la valoració completa, 

encara estem en l’aprovació inicial, acabava el 12 de setembre. Probablement, i 

d’acord amb els gremis de cara a tenir el màxim d’informació, proposarem allargar 

aquest termini i, en lloc de portar-ho al ple d’octubre, potser ho portarem al de 

novembre, perquè som molt conscients d’aquesta problemàtica i estem treballant 

molt d’acord amb els gremis, les associacions de veïns, etc.  

Pel que fa a la primera pregunta, fins a finals d’agost d’aquest any 2013 hem tingut 

62 queixes i s’han aixecat 20 actes. L’any passat hi va haver 52 queixes i 16 actes. Si 

tenim en compte que hem augmentat el nombre de terrasses en 29, degut a la 

flexibilització que aquest ple va aprovar, creiem que la tendència és prou estable. 

També creiem que els beneficis que han obtingut aquests negocis, per les dades que 

tenim, són superiors a les molèsties causades. Tinc el detall dels tipus d’infracció, 

que li passaré després per escrit. 37 de les denúncies són per sorolls i 17 són per 

excés de taules, les quals s’han traduït en 7 i 7 actes, respectivament. 
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Respecte a la segona pregunta, a causa de la nova reglamentació hem posat en 

marxa una nova identificació que els mostro. Ja hi ha 40 bars de la ciutat que la 

tenen i quan això es dóna el que es fa és explicar què es pretén, quins són els 

avantatges i quins són els drets que s’han de respectar de cara als veïns. Això no 

s’ha fet d’una manera intensiva perquè encara no està aprovat el reglament. El que 

també es farà serà pintar terres, la qual cosa hauria d’evitar molts dels problemes 

que ens estem trobant. A Mataró tenim actualment 156 terrasses, l’any passat n’hi 

havia 127, per tant són 29 negocis als que hem ajudat entre tots.  

Quant a la tercera pregunta, el 88% de les terrasses sol·licitades que tenim són de tot 

l’any. És veritat que a l’estiu hi ha més activitat i hi pot haver més denúncies, però la 

feina que s’està fent, tant des de Llicències, com des de la Policia, com amb l’ajut de 

Participació, de cara a intentar treballar amb els col·lectius, crec que està sent 

positiva. Per exemple, en el front marítim aquest any hi ha hagut moltes menys 

denúncies que l’any passat, cosa que no vol dir que no s’hagi de millorar. 

En referència a la quarta pregunta, estic d’acord amb l’informe. Trobo que és una 

eina que, a causa de la importància que està prenent aquest tema, serà bo tenir i 

estandarditzar, de manera que puguem comparar any a any com ha anat per poder 

compartir-ho tant amb tots els gremis, com amb les associacions de veïns, per poder 

millorar entre tots tant l’activitat econòmica, com la convivència a la nostra ciutat.  
 

 

33  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE  L’ACTIVITAT DELS 

LOCUTORIS I LA CELEBRACIÓ DEL RAMADÀ. 
 

La senyora Monica Lora, Portaveu del grup municipal Plataforma per Catalunya, 

demana que aquest prec li sigui contestat per escrit. 
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34  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE ELS CONFLICTES 

ORIGINATS PER LA COMUNITAT MUSULMANA CONTRA ELS 

NOSTRES COSSOS DE SEGURETAT, I MÉS DESPRÉS DE 

QUÈ L’AJUNTAMENT FES UN COMUNICAT DE LA MÀ AMB LA 

COMUNITAT MUSULMANA, QUE PXC EN CAP MOMENT VA 

RECOLZAR. 
 

La pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 24 de l’ordre del dia. 

 

 

35  -   PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE1A CELEBRACIÓ DE LA SETMANA DE LA 

MOBILITAT SOSTENIBLE A MATARÓ. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, President del grup municipal Socialista, demana que 

aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

36  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LES GESTIONS REALITZADES PER PART 

DEL GOVERN SOBRE L’ESCOLA ANGELETA FERRER. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, President del grup municipal Socialista, demana que 

aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 
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37  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE ELS FETS OCORREGUTS A PRINCIPIS 

D’AGOST EN LA NOSTRA CIUTAT. 
 

La pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 24 de l’ordre del dia. 

 
 

 

38  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LES GESTIONS REALITZADES PER PART 

DEL GOVERN DAVANT LA SITUACIÓ DE LES FAMÍLIES QUE 

HAN QUEDAT FORA DE L’ESCOLA JOAN COROMINES. 
 

La pregunta  ha estat tractada a l’inici del torn de Precs i Preguntes. 
 
 

 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de dotze de la nit, el Sr. 

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

Certifico.  
 

 


