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NÚM. 15/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2013. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
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 
7926/2013 de 2 de desembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 5 de desembre 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 desembre 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 les Actes de les sessions: ordinària de 3-10-2013 i 

extraordinària de 30-10-2013.  

 

2   DESPATX  OFICIAL 

 

  JUNTA DE PORTAVEUS 
 

2.1   Declaració Institucional que presenten els grups municipals de d’Iniciativa per 

Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Socialista de rebuig a la 

reforma de les pensions del Govern de l’Estat. 

 

 

  DICTAMENS 
  Alcaldia 
 

3  Canvi representant del grup municipal de PxC en la Fundació Tecnocampus 

Mataró Maresme. 

 

 

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

4  Concessió demanial a favor de la Comunitat de Propietaris de la Rda. Sant 

Oleguer núms. 5-7 per a la instal•lació d'un ascensor que doni servei a l'edifici 

residencial plurifamiliar situat a la ronda Sant Oleguer, 5-7, de Mataró 
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5  Aprovació inicial de la cessió a precari a favor de Càritas interparroquial de 4 

pisos situats al c/ Sant Valentí núm. 19 (1er 1a, 1er 2a, 1er 3a i 1er 4a) per tal 

de destinar-los a residència de la gent gran. 

 

6  Desafectació  de la finca resultant E del Projecte de Reparcel•lació de la UAd-

83 Lepant-Churruca/ El Rengle per posar-la a disposició de la Generalitat de 

Catalunya per prestar-hi el servei públic educatiu (escola Angeleta Ferrer). 

 

7  Arrendament de l’habitatge situat al Carrer Pascual Madoz nº 28-30, escala B 

3er pis porta D a favor de MGG. 

 

 

  Direcció de Recursos Humans 
 

8  Modificar determinats articles del Text únic dels acords municipals vigents 

sobre determinació de les c0ondicions de treball del personal funcionari i del 

personal laboral de l'Ajuntament de Mataró.  

 

9  Resolució de la sol•licitud de la Junta de Personal sobre l'abonament al 

personal funcionari de la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal 

meritada amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol.  

 

10  Informar que a la Junta de Govern Local, del dia 2 de desembre de 2013, es va 

donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social 1 Mataró, en el 

procediment de conflicte col•lectiu 736/2013 interposat pels respectius 

Presidents dels Comitès d'empresa i Delegat de Personal de l'Ajuntament de 

Mataró i dels extints organismes autònoms IME, IMPEM, IMAC i IE.  

 

 

  Servei de Compres i Contractacions 
 

11  Aprovació pròrroga del contracte del contracte de gestió servei públic de 

transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.  

 

 

  CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
          Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge 
 
12  Aprovació del text refós del document de modificació del Pla General 

d’Ordenació Municipal, relativa al sòl no urbanitzable.  

 

13  Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat la modificació del Pla 

Director Urbanístic aprovat el 12-4-2010, pel que fa al traçat de la Línia Orbital 

Ferroviària al seu pas per Mataró.  

 

14  Aprovació del text refós de la modificació puntual del pla general d’ordenació 

municipal, a l’àmbit de la riera de Cirera-Rocafonda 
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  Via Pública 
 
15  Estimar les al•legacions formulades per infraccions en matèria de gossos 

considerats potencialment perillosos. 

 

 

  CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
  Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania 
 

16  Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 18-11-2013 relatiu a 

l’aprovació del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de 

Mataró 2013-2016. 

 

  

  Direcció d’Esports 
 

17  Aprovar el canvi de denominació del Camp Municipal d’Esports perquè passi a 

denominar-se “Camp Municipal d’Esports del Centenari”. 

 

 

  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
18  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular per l’estalvi de diners públics a través de la municipalització 

del servei de grua. 

 

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

Catalunya per la creació d’una oficina d’intercanvi de llibres de text. 

 

20  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista sobre 

l’aplicació de la Llei de la Dependència a Mataró. 

 

21  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de d’Iniciativa per 

Catalunya Verds-EUiA rebutjant la possible venda i privatització del parc 

públic d’habitatges de l’INCASOL per part del Govern de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

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

Catalunya sobre l’Agenda Cultural de l’ajuntament de Mataró. 

 

 

  PRECS I PREGUNTES 
23  Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè 

l’ajuntament de Mataró senyalitzi i difongui els Fortins de la costa 

 

24  Prec que presenta el grup municipal Socialista per a la priorització del Pla 

Estratègic de la Cultura. 
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25  Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

la comissaria mòbil que ha entrat en funcionament recentment. 

 

26  Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el viatge de l’alcalde a 

les festes de Cehegin. 

 

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

les actuacions dutes a terme per l’ajuntament sobre els coneguts com a “Fets 

del Palau”. 

 

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

una denúncia a la Policia Local el dia de la Festa del Xai. 

 

29  Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre 

robatoris ocorreguts les últimes setmanes en bars de Mataró. 

 

30  Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la 

comissaria mòbil a Mataró. 

 

 

 

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 LES ACTES DE LES 

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 3-10-2013 I EXTRAORDINÀRIA DE 

30-10-2013.  
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

2  - DESPATX  OFICIAL 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

Pel Sr. Alcalde, es dóna compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta 

de Portaveus que va tenir lloc el dia 2 de desembre de 2013: 

 
2.1  Declaració Institucional que presenten els grups municipals d’Iniciativa per 

Catalunya-Verds-EUiA i Socialista de rebuig a la reforma de les pensions 
del Govern de l’Estat.  
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Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, 
PSC, PxC, ICV-EUiA i CUP (23), 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.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Mataró a l'Avantprojecte de Llei 
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de 
Pensions de la Seguretat Social aprovat pel Govern de l’Estat. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a paralitzar qualsevol intent de reforma de 
l’actual sistema públic de pensions que comporti retallades del poder adquisitiu 
dels pensionistes tant en el present com en el futur. 
 
TERCER.- Sol·licitar l'obertura d'un debat públic, transparent i plural sobre el 
futur de les pensions perquè aquestes no es financin exclusivament per la 
Seguretat Social, i diversifiqui el seu finançament amb els Pressupostos 
Generals de l'Estat. 
 
QUART.- Reclamar amb tota fermesa una altra política econòmica que tingui 
com a base la potenciació de l'ocupació, la productivitat, la participació dels 
salaris en els ingressos totals, l'eradicació de l'economia submergida, la reforma 
del sistema fiscal i la potenciació de la lluita contra el frau fiscal. 
 
CINQUÈ.- Instar el govern de l’Estat que es mantingui, ara i en el futur, el poder 
adquisitiu de les pensions d'acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC). 
 
SISÈ.- Posar aquest acord en coneixement del govern de l’Estat, de tots els 
grups parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de 
Catalunya.” 

 
 
 
A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de la Declaració Institucional 

aprovada per la Junta de Portaveus en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 5 

de desembre de 2013: 

 
2.2  Declaració Institucional de posicionament de l’ajuntament de Mataró 

sobre el Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local. 

  
Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, 
PSC, PxC, ICV-EUiA i CUP (23), i el vot en contra del grup municipal del PPC 
(5). 
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El senyor Joan Mora, Alcalde President, llegeix la part dispositiva dels acords 
 

“1.-  L’Ajuntament de Mataró, vol manifestar i fer públic la seva posició contrària a 
l’actual redactat del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local que es tramita a les Corts Espanyoles per a considerar que  
és contrària  als principis  d’autonomia local  i a les competències pròpies de la 
Generalitat de Catalunya, regulades en el vigent Estatut d’Autonomia. 
 
 2.-  L’Ajuntament de Mataró, manifesta la seva voluntat,  en el moment de 
produir-se la seva definitiva aprovació, d´iniciar els tràmits legals pertinents  per 
instar conjuntament amb els altres municipis  que s’hi vulguin sumar, conflicte en 
defensa de l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional de l’Estat, 
demanant l’assistència i col·laboració de les dues entitats municipalistes 
catalanes, als efectes de facilitar el compliment dels requisits establerts en el 
procediment de tramitació del conflicte. 

3.  Comunicar aquesta resolució a les dues entitats municipalistes catalanes 
(FMC i ACM), demanant que la posin en coneixement de tots els municipis de  
Catalunya, per a què es sumin a la proposta de l’ Ajuntament de Mataró.” 

 
 

 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 

3   - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE PXC 

EN LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME. 

 

El senyor Joan Mora, Alcalde President,  presenta la proposta següent: 

 
“En data 14 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va acceptar el càrrec 
de membre i la presidència de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, segons 
estableix l’article 17.2 a) i c) dels Estatuts. 
 
En data 7 de novembre de 2013 el grup municipal de Plataforma per Catalunya 
demana el canvi de representant a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, en el 
sentit de substituir el Sr. Victor González Espí per la Sra. Mónica Lora Cisquer.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Designar a la Sra. Mónica Lora Cisquer com a representant del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Mataró a la Fundació 
Tecnocampus Mataró Maresme, en substitució del Sr. Victor González Espí.   
  
Segon.- Comunicar el present acord a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
 
 

4   - CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA COMUNITAT DE 

PROPIETARIS DE LA RDA. SANT OLEGUER NÚMS. 5-7 PER A 

LA INSTAL•LACIÓ D'UN ASCENSOR QUE DONI SERVEI A 

L'EDIFICI RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR SITUAT A LA RONDA 

SANT OLEGUER, 5-7, DE MATARÓ 
 

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

presenta la proposta següent : 

 

“Aquest Ajuntament ha cregut oportú facilitar la instal·lació d’ascensors als edificis 
residencials plurifamiliars construïts abans de l’entrada en vigor de la Llei 24/1991, de 
29 de novembre, de l’habitatge, i que segons la normativa actualment vigent, haurien 
de disposar-ne, quan per la seva instal·lació calgui ocupar totalment o parcialment 
espais de domini públic, i ha treballat en aquesta línia. 
 
Per instrumentar aquesta possibilitat s’ha tramitat  una modificació de les Normes 
urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi, que s’ha 
plasmat en la Disposició Addicional 7a de les referides normes, i que ha estat 
aprovada definitivament el 30 de maig de 2007. 
 
Igualment i en la mateixa línia s’ha aprovat un plec de clàusules normalitzat per 
instrumentar les autoritzacions d’ocupació del domini públic, per posar ascensors als 
edificis que gaudeixen dels requisits recollits a la normativa urbanística (acord del Ple 
municipal de 12 d’abril de 2007). El plec està aprovat definitivament, tal com s’indica 
al Decret 6042/2007, de 4 de juliol. Aquestes autoritzacions es vehiculen mitjançant 
l’atorgament de concessions demanials. 
 
La comunitat de propietaris de la ronda Sant Oleguer, 5-7, d’aquest municipi, ha 
sol·licitat una concessió demanial per ocupar una porció de la via pública a la qual 
afronta, que és la ronda Sant Oleguer, per instal·lar un ascensor. 
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Un cop obtinguts els informes tècnics i jurídics adients, favorables a l’atorgament de 
la concessió demanada, es creu oportú atendre la referida sol·licitud. 
 
Resulten aplicables la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local a Catalunya, les normes 
urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró, en especial la 
Disposició Addicional 7a, i el plec de clàusules juridicoadministratives i econòmiques 
generals, que ha de regir les concessions demanials de sòl públic necessari per a la 
instal·lació i utilització d’aparells elevadors per a persones, amb la finalitat de donar 
servei als edificis residencials plurifamiliars, la instal·lació dels quals sigui tècnicament 
inviable sense ocupar privativament una porció de sòl de domini públic municipal. 
 
Per tot això proposo al Ple, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Atorgar a la Comunitat de Propietaris de la Ronda Sant Oleguer, 5-7, de 
Mataró, amb NIF H-59683052, i domicili a la ronda Sant Oleguer, 5-7, d’aquesta 
ciutat, una concessió demanial d’una porció quadrada de 2,35 x 2,35 m, situat a la 
vorera, a 1,60 metres de la façana i davant de la porta d’accés a l’edifici de la Ronda 
Sant Oleguer núms. 5-7, per tal que pugui instal·lar i utilitzar un aparell elevador per a 
persones, que doni servei a l’edifici residencial plurifamiliar situat a la ronda Sant 
Oleguer, 5-7, de Mataró. El referit vial consta incorporat a l’inventari de béns 
municipal com a propietat municipal, amb la qualificació de bé de domini públic afecte 
a l’ús públic. 
VALORACIÓ DEL SÒL: 5.449,34 euros 
VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ: 2.197,74 euros 
A l’annex I s’identifica gràficament, en superfície, la finca objecte de la concessió. 
 
Aquesta concessió s’atorga amb subjecció al plec de condicions 
juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació que han de regir les concessions 
demanials del sòl públic necessari per a la instal·lació i utilització d’aparells elevadors 
per a persones, aprovat provisionalment per acord del Ple de 12 d’abril de 2007, i 
aprovat definitivament, segons Decret 6042/2007, de 4 de juliol, de la consellera 
delegada de Serveis Centrals. S’adjunta una còpia del Plec com a annex II de la 
present resolució. I s’aclareix que la referència que el plec fa a la Disposició 
Addicional 8a de les Normes Urbanístiques del Pla General s’ha d’entendre feta a la 
Disposició Addicional 7a, ja que durant la tramitació de la modificació de les normes 
urbanístiques, la disposició addicional inicialment numerada com vuitena, relativa als 
ascensors, ha passat a ser la setena.  
 
Amb caràcter previ a l’execució de les obres d’instal·lació de l’ascensor, el 
concessionari haurà d’haver obtingut les autoritzacions necessàries de les 
Companyies distribuïdores de subministraments que puguin resultar afectades per les 
obres de construcció de l’ascensor, i serà responsable de les actuacions que faci a 
les xarxes de distribució; també de qualsevol altra instal·lació de qualsevol servei que 
pugui resultar afectada. La concessionària tramitarà davant les companyies els 
permisos corresponents per desplaçar les instal·lacions que puguin resultar 
afectades, amb càrrec exclusiu a la comunitat concessionària, i amb total indemnitat 
per l’Ajuntament, i acreditarà la seva obtenció davant del departament que s’indiqui a 
la llicència de l’obra. 
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Al propi expedient, consta un informe de cala de prospecció de serveis on consten els 
serveis afectats per la construcció de l’aparell i que caldrà desviar de la seva actual 
ubicació (telefonia, aigua i gas) 
L’afectació real de l’obra als elements i serveis esmentats es determinarà mitjançant 
l’acta de replanteig que caldrà aixecar prèviament a l’inici de les obres. Per a aixecar 
l’acta, caldrà convocar al replanteig els tècnics indicats a la llicència de l’obra. 
 
La denegació de llicència d’obres per executar les obres projectades de construcció 
de l’ascensor, o la falta de sol·licitud de la llicència d’obres en el termini de 6 mesos 
des de la signatura de l’acta d’atorgament de la concessió constituiran causes 
resolutòries de la present concessió. 
 
SEGON: Convocar el representant legal de la Comunitat de Propietaris de la ronda 
Sant Oleguer, 5-7, de Mataró, per tal que en el termini de 30 dies, a comptar des de 
l’endemà de la data d’adopció d’aquest acord, comparegui davant les oficines 
municipals situades al Carreró, 13-15,  de  Mataró,  2n pis,  Secció de Patrimoni (dies 
laborables, de dilluns a divendres, de 8 h a  
15 h), degudament legitimat, per signar l’acta d’atorgament de la concessió. Si el 
representant de la  comunitat  no compareix  a  signar  l’acta en  el  termini atorgat a  
l’efecte, i  no acredita justa  
causa que empari la seva incompareixença, s’entendrà que la comunitat renuncia a la 
concessió que aquí  se li atorga. 
 
TERCER: Requerir la comunitat concessionària per tal que, dins del termini concedit 
per signar l’acta administrativa de la concessió i prèviament a la seva signatura, 
dipositi a la Tresoreria municipal una garantia per import equivalent al 3% del valor 
del domini públic ocupat i un 3% del pressupost de les obres a executar per garantir 
el bon ús del domini públic que es cedeix i la seva reposició al seu estat original, a la 
finalització de la concessió. L’import correspon d’una banda a 65,39 € (3% de 
2.179,74 €) i de l’altra a 1.636,08 euros (3% de 54.536), un total de 1.701,47 €.  
La garantia es dipositarà mitjançant ingrés en efectiu metàl·lic, o per transferència, al 
núm. de compte de BANKIA 2038 6697 73 6100153658 La garantia també es pot 
dipositar mitjançant aval bancari o mitjançant contracte de crèdit i caució. 
El representant de l’adjudicatari haurà de d’aportar a l’acte de signatura de la 
concessió el justificant acreditatiu de la constitució de la garantia. L’acta de la 
concessió no es podrà signar sense l’acompliment d’aquest requisit previ. 
Si la Comunitat no diposita la garantia en el termini atorgat a l’efecte, s’entendrà que 
renuncia a la concessió que aquí se li atorga. 
 
QUART: Autoritzar el/la regidor/a delegat/da d’Administració i Atenció Ciutadana per 
subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i execució dels 
presents acords.   
 
CINQUÈ: Comunicar aquest acord a la Secció de Llicències d’Obres, a la Secció 
d’Habitatge, a la Tresoreria municipal, i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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5  - APROVACIÓ INICIAL DE LA CESSIÓ A PRECARI A FAVOR 

DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE 4 PISOS SITUATS AL C/ 

SANT VALENTÍ NÚM. 19 (1ER 1A, 1ER 2A, 1ER 3A I 1ER 4A) 

PER TAL DE DESTINAR-LOS A RESIDÈNCIA DE LA GENT 

GRAN. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’Excm. Ajuntament Ple de Mataró, en la seva sessió celebrada en data 3 de 
novembre de 1983 va adoptar l’acord de cedir l’ús a precari de les vivendes que 
anteriorment li havien estat adjudicades per part del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme a “Caritas Interparroquial de Mataró (C.I.M.)” i que són: 
 

- Vivenda nº 433, bloc 2on., pis 1r, porta 1a. 
- Vivenda nº 434, bloc 2on., pis 1r, porta 2a. 
- Vivenda nº 435, bloc 2on., pis 1r, porta 3a. 
- Vivenda nº 436, bloc 2on., pis 1r, porta 4a. 

 
Aquesta cessió a precari es va acordar per un termini de 30 anys per a la finalitat 
d’instal·lar una residència de gent gran.  
Aquests habitatges han vingut destinant-se a la dita finalitat durant aquest termini i 
ara, un cop finalitzat, el servei de Benestar Social ha informat, a l’àrea que presideixo, 
de la necessitat de donar continuïtat a la ocupació per part de CIM ja què es 
considera primordial la tasca que duu a terme aquesta entitat a favor del col·lectiu de 
la gent gran. 
 
Resulten d’aplicació els articles 1750 del Codi Civil, els articles 72 i següents del 
Decret 336/1988, e 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels 
ens local de Catalunya i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Consten a l’expedient l’informe sobre la conveniència de la cessió a precari que es 
proposa, informe jurídic sobre l’adequació a dret de la proposta i  l’informe de 
valoració econòmica. 
 
En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 25 de 
gener de 2013,  PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la cessió a precari, a favor de l’entitat Càritas 
Interparroquial”, amb NIF R0800544I, dels pisos situats a Mataró, al carrer Sant 
Valentí núm. 19 (entitats 1er 1a, 1er 2a, 1er 3a i 1er 4a), de propietat municipal, per 
tal de destinar-los a residència de gent gran. Aquesta cessió es fa ambm caràcter 
gratuït i de forma merament tolerada fins a la reclamació de la devolució dels 
immobles per part de l’Ajuntament de Mataró.  
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Les restants condicions consten a la minuta de contracte que s’aprova a continuació. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment la minuta de contracte que s’adjunta com a document 
annex núm. 1 al present acord, que regula les condicions per les què es regirà la 
referida cessió d’ús.  
 
TERCER.- Sotmetre aquests acords a informació pública per un termini de 20 dies, 
en el taulell d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones 
interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions i reclamacions que 
estimin oportunes amb caràcter previ a la resolució definitiva de la cessió. Un cop 
superat el tràmit d’informació pública, sense que s’hagin presentat ni al·legacions ni 
reclamacions, els acords i document s’entendran aprovats definitivament.  
 
QUART.- Autoritzar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana per tal que 
pugui subscriure tots els documents que siguin necessaris per al perfeccionament i 
execució dels presents acords.  
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord al servei de Benestar Social i Família i a “Caritas 
Interparroquial”.  
  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

6   - DESAFECTACIÓ  DE LA FINCA RESULTANT E DEL 

PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DE LA UAD-83 LEPANT-

CHURRUCA/ EL RENGLE PER POSAR-LA A DISPOSICIÓ DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER PRESTAR-HI EL SERVEI 

PÚBLIC EDUCATIU (ESCOLA ANGELETA FERRER). 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’Ajuntament de Mataró és propietari de la següent finca: 
 
DESCRIPCIÓ: Finca E (Equipament públic educatiu): SITUACIÓ: A l’àmbit de Lepant-
Churruca de la UA d 83”Lepant-Churruca/ el Rengle”, de Mataró. Descripció: Urbana.  
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De forma poligonal irregular. Té una superfície de sis mil set-cents setanta-cinc 
metres quadrats. 
QUALIFICACIÓ: Sistema d’equipaments comunitaris (clau Eed). Sobre aquesta finca 
hi ha edificada una nau principal i xemeneia de vapor de l’antiga fàbrica de Can 
Fàbregas, elements catalogats del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró, amb el nivell de protecció “A”, referit a les façanes,. Volumetria i estructura 
general; i la xemeneia amb el nivell “C” de conservació. 
LIMITA: Al Nord, amb els patis posteriors de les finques amb front al Camí Ral; a l’est, 
en part, amb el carrer Lepant i en part, amb els patis posteriors de les finques amb 
front al carrer Lepant; al Sud, en part amb el pati posterior de la finca del carrer 
Lepant, núm. 32, i en part amb la finca interior de l’illa, en part amb la finca resultant A 
d’aquest projecte de reparcel·lació, i en part, amb la finca Zv de cessió per parcs i 
jardins urbans; a l’Oest, en part amb la finca resultant A d’aquest projecte de 
reparcel·lació, en part amb la finca Zv de cessió per parcs i jardins urbans i en part 
amb el carrer Cosme Churruca.  
TÍTOL: Pertany a l’Ajuntament de Mataró en virtut per certificat administratiu de data 
21/01/2013 i en concepte de cessió obligatòria i gratuïta.  
DADES REGISTRALS: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2, al volum 
3951, Llibre 542 de Mataró, Foli 155, finca 19486.  
CÀRREGUES: Es constitueix servitud recíproca de pas per accés de vehicles i 
persones per tal que permeti l’entrada, sortida, circulació i maniobra de vehicles i 
persones i d’instal·lacions, serveis i subministres necessaris, amb les finques de 
cessió al municipi, FINCA E (Equipament públic educatiu) i FINCA Zv (Parcs i jardins 
urbans públics) del present Projecte de Reparcel·lació, constituint-se alhora en predis 
dominants i servents. Aquesta servitud es constitueix amb la finalitat d’aconseguir 
l’objectiu establert en l’Estudi de Mobilitat de l’àmbit Lepant-Churruca, de construir un 
aparcament conjunt en el subsòl de la finca privada i, tal com permet el planejament, 
el subsòl de la finca Zv (V/Ca) i l’equipament (E), amb la finalitat de reduir el dèficit 
d’estacionament residencial i de compartir accessos i que permeti incloure la reserva 
del 30% de la subzona 3b34 de l’àmbit de “ El Rengle”, segons disposa la normativa 
que regula la subzona 3b31 hpo de la MPPG “Condicions de l’ús d’aparcament de la 
zona 3b31hpo”.  
REFERÈNCIA CADASTRAL: pendent d’obtenir. Expedient d’alteració cadastral en 
tràmit.  
 
 
Tal i com consta acreditat a l’expedient, l’Ajuntament de Mataró i la Generalitat de 
Catalunya han convingut ubicar l’antiga escola Angeleta Ferrer en un nou 
emplaçament: a la finca descrita. 
  
Per tal de poder materialitzar aquest acord i els compromisos que se’n desprenen, cal 
realitzar un seguit de tràmits previs per tal que la finca estigui en disposició de ser 
cedida a favor de l’administració autonòmica. Com la finca municipal té la qualificació 
jurídica de bé de domini públic afecte al servei públic municipal, és preceptiu alternar-
ne la seva qualificació jurídica per a què esdevingui bé patrimonial (cal recordar que 
els béns de domini públic són inalienables, imprescriptibles i inembargables) i així 
poder posar-la a disposició de la Generalitat de Catalunya.  
 
El procediment per fer-ho consisteix en una alteració de la qualificació jurídica del bé. 
Això es concreta en un procediment de desafectació que ve regulat als articles 20 i 
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següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya. Aquest expedient, que ha de resoldre el Ple 
de l’Ajuntament, requereix un període d’informació pública i l’acreditació de la legalitat 
i oportunitat del canvi d’afectació.  
En aquest sentit cal dir: 
 

- Consta a l’expedient la identificació de la finca, degudament acreditada; 
- Consta a l’expedient, un informe de la Direcció d’Ensenyament que justifica la 

necessitat de cedir la dita finca a favor de la Generalitat de Catalunya per tal 
d’ubicar-hi el recinte de l’escola Angeleta Ferrer, que actualment comparteix 
edifici i instal·lacions amb l’escola Torre Llauder; 

- Consta a l’expedient, un informe jurídic sobre l’adequació a dret de la 
desafectació de la finca per tal de posar-la a disposició de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
Per Decret 7621/2013, de 22 de novembre, es va incoar procediment per desafectar 
la finca, sotmetent l’expedient a informació pública per un termini de 20 dies. Un cop 
acordada la desafectació pel Ple de l’Ajuntament i superat aquest termini sense que 
s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions o bé, havent-les resolt, s’entendrà 
desafectada definitivament. 
 
Resulten aplicables els articles 204 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s`’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; els articles 8 i 20 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals de Catalunya. 
És competent per aprovar l’alteració jurídica del bé el Ple de l’ajuntament que haurà 
d’acordar-ho amb majoria absoluta (20. 2 del Reglament de Patrimoni). 
 
Per tot lo anterior, proposo al Ple municipal, si s’escau, l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- Desafectar la finca de propietat municipal que es descriu a continuació, 
amb la finalitat que passi a ser bé patrimonial i es pugui destinar a la prestació del 
servei públic educatiu, competència de la Generalitat de Catalunya: 
 
Finca E (Equipament públic educatiu): SITUACIÓ: A l’àmbit de Lepant-Churruca de la 
UA d 83”Lepant-Churruca/ el Rengle”, de Mataró. Descripció: Urbana.  De forma 
poligonal irregular. Té una superfície de sis mil set-cents setanta-cinc metres 
quadrats. 
 
DADES REGISTRALS: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2, al volum 
3951, Llibre 542 de Mataró, Foli 155, finca 19486.  
 
 
SEGON.-  Suspendre l’efectivitat de la desafectació fins que s’hagi superat el tràmit 
d’informació pública.  
 
TERCER.-  Anotar les corresponents modificacions a l’Inventari Municipal de Béns.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, recorda que es tracta de passar a bé patrimonial aquest espai per a la 

construcció de la futura escola Angeleta Ferrer. El nostre vot serà favorable.  

Segurament aquests tràmits que estem fent són la part més “fàcil” de tot el procés, 

però a partir d’aquí reclamem que, d’una manera unitària des del conjunt de 

formacions de l’Ajuntament, fem pressió sobre qui ara mateix té la responsabilitat i 

potestat perquè l’escola s’acabi construint. Volem que la seva construcció consti, tan 

aviat com sigui possible, al pressupost de la Generalitat. Aquesta escola pública al 

centre de la ciutat és una necessitat primordial.   

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que el que es fa aquí és un tràmit 

administratiu que posa de relleu que encara no tenim la modalitat de construcció de 

l’escola: o bé per conveni o bé a partir de la construcció directa de la Generalitat. 

Davant d’aquesta situació que s’allarga, voldríem fer els tràmits administratius per tal 

que no es demori la construcció de l’escola per aquesta raó, però comença a ser 

important que tinguem un full de ruta. Sembla que tenim un acord per part de tot el 

consistori, però no entenem ara quines són les raons per les quals no sabem ni la 

modalitat de construcció de l’escola ni el termini d’execució. Ens agradaria tenir-ne 

més informació.  

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, manifesta que al 

seu grup li agradaria que aquest tràmit administratiu vingués acompanyat ja de fa 

temps d’un calendari d’execució de les obres i de la garantia que hi ha pressupost per 

fer-les. Ha passat un any i el que ens estranya és que encara estem en aquesta fase 

administrativa i seguim sense la concreció de qui serà finalment qui realitzi les obres: 

la Generalitat o l’Ajuntament. Hi votarem a favor, però trobem a faltar aquesta 

concreció. Nosaltres havíem presentat un prec respecte d’això i no oblidem que la 

comunitat educativa demana respostes més concretes.  

D’altra banda, hem presentat una esmena al pressupost de la Generalitat perquè 

incorpori la partida pertinent per realitzar aquestes obres.  
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El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda el compromís de tots els grups pel 

que fa a aquesta escola. En aquest projecte ja s’hi està treballant.  

En principi qui es faria responsable de la construcció seria la Generalitat. I tenim el 

compromís que el projecte estigui fet en el primer semestre de l’any i el compromís 

d’inici d’obres sigui, si la disponibilitat pressupostària hi és i sembla que així és, abans 

de final d’any. Per part de l’Ajuntament i d’acord amb tot el que vostès han dit, s’han 

fet tots els passos. El solar s’està deixant buit, començaran els enderrocs tot seguit i 

els treballs previs ja han començat. És una bona notícia i la comunitat educativa veu 

que s’estan fent els passos necessaris perquè aquesta escola vegi la llum al més 

aviat possible. Esperem que es puguin iniciar les obres a finals de l’any que ve.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

7  -  ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER 

PASCUAL MADOZ Nº 28-30, ESCALA B 3ER PIS PORTA D A 

FAVOR DE MGG. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
I) L’Ajuntament de Mataró és propietari del pis situat a Pascual Madoz núms. 28-30, 
Escala B, 3er pis, porta D.  
La qualificació jurídica del bé és la de bé de caràcter patrimonial, tal i com consta 
acreditat a l’expedient de referència.  
 
II) Des del servei de Benestar Social s’ha informat de la necessitat i conveniència 
d’arrendar a favor de la sra. María Giménez Giménez l’habitatge descrit, atenent les 
seves circumstàncies personals.  
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III) Consta unit a l’expedient informe jurídic sobre l’adequació a dret de la operació 
projectada. 
 
 
Resulten d’aplicació l’article 107 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de les Administracions Públiques i la llei 24/1994, de 24 de novembre, 
d’Arrendaments Urbans, pel què fa a l’adjudicació, efectes i extinció del contracte.  
 
 
Per tot lo anterior, proposo al Ple municipal, si s’escau, l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.-  Arrendar  l’habitatge situat a Pascual Madoz núms. 28-30, Escala B, 3er 
pis, porta D a favor de la sra. María Giménez Giménez amb DNI 38.843.990-A per 
una renda mensual de CENT VINT-I-CINC EUROS per un termini de TRES anys, 
amb efectes a patir de la data de signatura del contracte. 
 
SEGON.- Aprovar la minuta de contracte d’arrendament que s’adjunta com a 
document annex núm. 1 i que conté els pactes i condicions que han de regir la relació 
arrendatícia de les parts i convocar a la sra. María Giménez Giménez per tal que es 
personi a les dependències municipals a signar el contracte, fer el dipòsit de la fiança 
legal obligatòria i rebre les claus de l’habitatge que se li cedeix en arrendament.  

     

TERCER.- Autoritzar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana per tal 
que pugui signar el contracte d’arrendament i tots els documents que siguin 
necessaris per a la formalització dels presents acords. 
 
QUART.- Fer els corresponents assentaments a l’Inventari Municipal de Béns.  
 
CINQUÈ.- Notificar la resolució als interessats. “ 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

8  - MODIFICAR DETERMINATS ARTICLES DEL TEXT ÚNIC 

DELS ACORDS MUNICIPALS VIGENTS SOBRE 

DETERMINACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL 
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PERSONAL FUNCIONARI I DEL PERSONAL LABORAL DE 

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.  

 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Fets 
 
I.- Arrel de l’aprovació de la Llei 2/2012, de 30 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2012 (BOE 30.06.12) i del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat 
(BOE 14.07.12), s’han vist afectats diversos articles del Text únic dels acords 
municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 2004-2007, i del Text únic dels acords 
municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
laboral de l’Ajuntament de Mataró, 2004-2007, actualment vigents. 
 
II.- La Disposició Addicional 71a. –que té caràcter bàsic- de la Llei 2/2012, de 30 de 
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, estableix la jornada 
general de treball en el Sector Públic, establint, en el seu punt 1 que: “A partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector 
Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo 
efectivo de promedio en cómputo anual”.I en el seu punt 2 es disposa que “Con esta 
misma fecha, queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada 
y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, 
organismos y entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que 
contradigan lo previsto en este artículo”.  
 
III.- L’article 7 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, modifica l’article 32 de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), afegint-se un 
paràgraf segon al mateix, quedant redactat dit article de la següent manera:  
 
“Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal 
laboral. 
 
La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos 
con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos 
de este Capítulo que expresamente les son de aplicación.  
 
Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al 
personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés 
público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los 
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el 
cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados en la medida 
estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.  
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En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las 
Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.” 
 
El paràgraf que s’afegeix a l’article 32 de l’EBEP pel que respecta a la garantia del 
compliment dels convenis col·lectius i acords que afecten al personal laboral es 
disposa igualment pels pactes i acords de determinació de condicions de treball dels 
funcionaris de les Administracions Públiques (art.38.10 EBEP).   
 
L’article 8.1 i 2 del mateix text legal modifica els articles 48 (permisos dels funcionaris 
públics) i 50 (vacances dels funcionaris públics) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Així mateix, en el seu punt 3 disposa que: “Desde 
la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sin efecto los 
Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y laboral, suscritos por 
las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, vinculados o 
dependientes de las mismas en lo relativo al permiso por asuntos particulares, 
vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza.” 
 
Així mateix, l’article 16 de l’esmentat R.D-llei 20/2012, de 13 de juliol, disposa que 
“Se suspenden y quedan sin efecto los acuerdos, pactos y convenios para el 
personal del sector público definido en el artículo 22 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, 
de Presupuestos generales del Estado, suscritos por las Administraciones públicas y 
sus organismos y entidades que contengan cláusulas que se opongan a lo dispuesto 
en el presente título –Títol I relatiu a mesures de reordenació i racionalització de les 
Administracions Públiques-.” 
 
La Disposició Addicional Segona del mateix text legal regula les suspensions o 
modificacions de convenis col·lectius, pactes i acords que afectin al personal laboral 
per alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, establint que “A los 
efectos de lo previsto en el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado 
Público se entenderá que concurre causa grave de interés público derivada de la 
alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las Administraciones 
Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de requilibrio de las cuentas 
públicas o de caràcter económico financiero para asegurar la estabilidad 
presupuestaria o la corrección del déficit público.” 
 
IV.- Per altra banda, la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics 
(DOGC 6094, de 23.03.12), en el seu article 97, modifica l’article 24 de la Llei 8/2006, 
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, relatiu a la reducció 
de jornada que es disposa amb reducció proporcional de retribucions. Aquest 
precepte legal afecta, en conseqüència, allò disposat a l’article 21 del nostre Text 
únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball 
del personal funcionari d’aquest Ajuntament.  
 
V.- En aquest sentit, s’han iniciat, en el sí de la Mesa de Negociació Conjunta una 
sèrie de negociacions entre la representació de l’Ajuntament i la part social, així com 
comunicacions dels articles que com a conseqüència de l’entrada en vigor del R.D-
llei 20/2012, de 13 de juliol, quedaven automàticament bé suspesos o bé modificats 
per imperatiu legal, sense possibilitat de negociar. Aquestes sessions han tingut lloc 
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en dates 05/11/12, 13/11/12, 20/12/12, 26/02/13, 02/05/13, 23/05/13, 17/07/13, 
24/10/13, 31/10/13, 07/11/13, segons actes que obren a l’expedient.  
 
Fruit d’aquestes comunicacions i negociacions -en aquells aspectes que s’ha 
considerat que hi havia marge de negociar- és l’acord al qual s’ha arribat entre 
l’Ajuntament de Mataró i les organitzacions sindicals en la sessió celebrada en data 
15/11/13, que suposa, en conseqüència, la modificació dels articles 14, 15, 16, 
18.1.6, 19, 20, 21.1 lletres d), g), i), k), l), m), q) i incorporar lletra u), 25.2 lletra o), 
25.3.1 i 27 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 2004-2007, 
així com la incorporació d’una Disposició Transitòria Tercera en el mateix, i dels 
articles 16, 20.1.6, 21.1, 22.1 lletra i), 26.1 en l’apartat corresponent al complement 
de productivitat i 27 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació 
de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, 2004-
2007, així com la incorporació d’una Disposició Transitòria Tercera en el mateix, 
textos actualment vigents.  
 
VI.- Es proposa, en conseqüència, per a la seva aprovació la modificació de 
determinats articles tant del Text únic dels acords municipals vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Mataró 2004-2007, com del Text únic dels acords municipals vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Mataró, 2004-2007, actualment vigents. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 37.1 apartat m) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu 
i en relació amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que 
legalment escaigui en cada cas, entre d’altres matèries, les referides a calendari 
laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional i geogràfica, així 
com els criteris generals sobre la planificació estratègica dels recursos humans, en 
els aspectes que afectin condicions de treball dels empleats públics. Així mateix, 
també és objecte de negociació les matèries que afectin les condicions de treball i les 
retribucions dels funcionaris la regulació de les quals exigeixi una norma amb rang de 
llei (lletra k) de l’art. 37.1). 
 
S’incorpora en el present expedient els respectius Text únic dels acords municipals 
sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i del personal 
laboral amb les modificacions dels articles corresponents, juntament amb els 
Annexos dels diferents horaris de l’Ajuntament de Mataró 
 
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents  
ACORDS: 
 
PRIMER.- Modificar els articles 14, 15, 16, 18.1.6, 19, 20, 21.1 lletres d), g), i), k), l), 
m), q) i incorporar lletra u), 25.2 lletra o), 25.3.1 i 27 del Text únic dels acords 
municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Mataró, 2004-2007, actualment vigent, i afegir una 
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Disposició Transitòria Tercera. Els esmentats articles queden redactats de la següent 
manera:  
 
Art. 14.- Jornada de treball  
 
El total anual de dies laborables es calcularà descomptant del total de dies naturals 
de l’any els diumenges, els dissabtes, les festes oficials no recuperables i els dies de 
vacances.  
La jornada ordinària de treball serà de trenta-set hores i mitja setmanals de mitjana, 
de dilluns a divendres.  
 
L’horari ordinari de treball es realitzarà mitjançant la presència obligada del personal 
de les 9 h a les 14 h, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es 
podrà realitzar de dilluns a divendres en règim d’horari flexible entre les 7.30 h i les 
16.30 h. La recuperació serà trimestral.  
 
Mentre sigui vigent, s’aplicarà el contingut del punt 8.1 de la Resolució de 
l’Administració General de l’Estat de 28 de desembre de 2012, que estableix que “Els 
empleats públics que tinguin al seu càrrec persones majors, fills menors de 12 anys o 
persones amb discapacitat, així com qui tingui al seu càrrec directe un familiar amb 
malaltia greu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, tindran dret a flexibilitzar 
en una hora diària l’horari fix de jornada que tinguin establerta”, condicionat a que no 
comporti la modificació dels horaris d’obertura i tancament dels equipaments 
municipals i que s’acreditin els requisits que donen lloc a la mesura conciliadora.  
 
S’estableix una interrupció de la jornada laboral ordinària de 30 minuts diaris, que 
computaran com a treball efectiu.  
 
En els casos d’emergència es podrà variar l’horari de treball del personal. Caldrà 
comunicar-ho prèviament als òrgans unitaris de representació dels treballadors/es. 
 
Horaris específics  
 
Prenent en consideració les característiques especials d’alguns serveis, en els llocs 
de treball on calgui es farà règim de jornada partida.  
Els horaris específics, i també els dels llocs que no poden gaudir de la flexibilitat 
horària d’entrada i sortida, seran presentats a la Comissió Paritària durant els mesos 
de novembre o desembre de cada any, sens perjudici de les previsions legals al 
respecte.  
A efectes informatius es recullen com a annex 1 en aquest Acord, els llocs de treball 
afectats pel règim de jornada partida.  
 
 
Art. 15.- Jornada de treball i horari de la Policia Local 
 
El nombre d’hores anuals de treball del personal de la Policia Local serà el mateix 
que el regulat a l’article anterior.  
 
El personal de la Policia Local tindrà, dintre de la seva jornada, 10 o 12 minuts en 
funció de la jornada realitzada (repartits entre l’entrada i la sortida) en concepte del 
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temps destinat a l’obligació d’uniformitat recollit als articles 86 i 94 del Reglament de 
la Policia Local de Mataró i l’obligació de recollida, revisió i lliurament de l’arma 
reglamentària.  
 
El temps de jornada dedicat a compensar els conceptes d’uniformitat i obligacions 
derivades de la tinença d’armes, no es podrà incrementar en cas d’una modificació 
normativa que incrementi la jornada vigent a data d’avui.  
 
El personal al servei de la Policia Local treballarà en règim de torns. Es faran quatre 
torns continuats de 8 hores cada un: matí de 6 h a 14 h; tarda, de 14 h a 22 h; nit de 
22 h a 6 h i un altre de 19 h a 3 h.  
 
El personal que presti serveis de policia de barri treballarà en torns de matí, de les 
7.30 h a les 14.30 h, o de tarda, de les 14 h a les 21 h. El servei es prestarà de 
dilluns a divendres, set hores diàries, i un dissabte de cada dos, en horari de vuit 
hores, segons el torn al qual s’estigui adscrit. Durant els períodes no lectius l’horari 
serà de vuit hores diàries en els torns de matí o tarda als quals s’hagi assignat.  
 
L’adscripció als torns de treball es farà de forma voluntària i fixa, a un sol torn, sense 
que hi hagi d’haver rotació entre torns.  
 
Per a poder canviar voluntàriament de torn, s’haurà de demanar per escrit al cap de 
la Policia Local mitjançant el registre general de l’Ajuntament. El canvi es concedirà 
per ordre de presentació de les peticions a mesura que es produeixin vacants, tenint 
en compte les característiques del lloc de treball i les funcions que s’han d’exercir, i 
facilitant la formació adient.  
 
Quan per necessitats del servei hi hagi d’haver canvis de torn i no hi hagi personal 
per a fer-ho de forma voluntària, es cobrirà el torn amb el personal de menys 
antiguitat en el Servei de Policia Local.  
 
El personal de la Policia Local gaudirà d’una pausa de 30 minuts de descans, 
comptable com a treball efectiu. Durant aquesta pausa s’ha de garantir la 
comunicació amb la prefectura.  
 
Els serveis que treballin en règim de jornada continuada però amb un horari laboral 
diferent del que hi ha establert en aquest article o que ho facin en règim de jornada 
partida, es cobriran, en primer lloc, amb el personal amb menys antiguitat en el 
Servei de Policia Local.  
 
 
Art. 16.- Flexibilitat de jornada per prolongació de policies locals  
 
1. L’Ajuntament té unes necessitats actuals en matèria de jornades flexibles, d’agents 
i comandaments, entre 5.000 i 5.500 hores per any.  
 
2.  Per a cobrir aquestes necessitats, es configura la flexibilitat que consisteix en 
l’ampliació d’un número de 32 hores laborals sobre el total de la jornada laboral 
vigent per a tots els funcionaris de l’Ajuntament de Mataró, i es constitueix com a un 
complement universal aplicable a tots els policies que actualment composen la 
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plantilla de la Policia Local. Per aquest concepte els policies percebran un 
complement específic de flexibilitat de jornada per prolongació de jornada de 
2.044,85 euros bruts anuals.  
 
El present acord s’aplicarà a partir del 2013, i es supedita la seva validesa a una 
demanda suficient de flexibilitats voluntàries per a cobrir el mínim de les necessitats 
expressades (5000 hores). A aquests efectes, a la signatura del present acord 
s’obrirà un termini d’un mes, per a que els agents i comandaments sol·licitin o 
renunciïn a la flexibilitat a fi de comprovar si es cobriran aquestes necessitats. Si no 
s’arriba al mínim de policies necessaris (157) per a la distribució d’hores proposades 
per policia (32h), i sempre que es superi el número de policies actualment acollits a la 
flexibilitat (132), es podrà dividir el total d’hores de flexibilitat necessàries (5000) entre 
els policies que, superant el número de 132, no arribin als 157 de la proposta inicial. 
Tanmateix l’import global del complement es dividirà pel número de policies acollits a 
la flexibilitat en aquest supòsit, donant com a resultat l’import individual i el número 
d’hores a realitzar seguint els criteris establerts anteriorment.  
 
El número de policies apuntats ha estat de 147 i, per tant, l’import a percebre per 
policia al 2013 és de 2410,08 €/any que es corresponen a 34h. 
 
Aquest complement s’abonarà per mesos vençuts. Es descomptaran les 
incompareixences a les jornades notificades excepte cas d’ingrés hospitalari no 
programat i la part proporcional de la jornada no complerta excepte supòsit 
d’accident laboral.  
 
3.  Tot i això, es permet que, a la signatura del present acord, tots els agents i 
comandaments que no vulguin acollir-se a aquest complement puguin renunciar 
mitjançant document formalitzat.  
 
La voluntat de realitzar o renunciar a la flexibilitat operarà per temps indefinit o fins 
que no es modifiquin les condicions del present acord. No obstant, els policies que 
hagin acceptat realitzar la flexibilitat podran cedir el seu dret a un altre policia sempre 
que sigui de la mateixa categoria professional. La comunicació del canvi, que es 
realitzarà en document signat per ambdós policies i es lliurarà abans del 30 de 
novembre, operarà a partir del següent any natural des de la signatura.  
 
4. En el cas d’ingrés d’un nou agent, aquest podrà acollir-se o renunciar a la 
flexibilitat en les mateixes condicions que la resta d’agents i comandaments, sempre 
que el número de policies no superi la plantilla actual de 173 policies.  
 
5. Per a la distribució de les hores que resulti per policia es tindran en compte els 
següents criteris:  
 

- En total es realitzarà un màxim de 4 jornades de prolongació de jornada, les 
quals seran d’un mínim 7 hores consecutives cada una, fins la realització del 
total d’hores de flexibilitat.  

- Les jornades a realitzar en dia festiu es repartiran de la forma més 
proporcional possible entre els policies de la mateixa categoria. Es 
considerarà jornada de flexibilitat en dia festiu aquella que més del 50% de la 
jornada caigui en festiu.  
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- La notificació per a la realització d’una jornada flexible s’haurà de fer amb una 
antelació mínima de 5 dies.  

- Hi haurà d’haver 16 hores mínimes de descans entre jornades i es 
respectaran els períodes de vacances.  

- Els agents i caporals de més de 57 anys acollits a la flexibilitat estaran 
exempts de realitzar serveis nocturns, si així voluntàriament ho demanen. 
S’entendrà per jornada de flexibilitat en servei nocturn aquella que més del 
50% caigui entre les 22 i les 6 hores.  

- Es permet el canvi entre policies de la mateixa categoria, mitjançant 
document normalitzat que s’haurà de presentar, excepte urgència motivada, 
amb una antelació mínim de 24 h. Si els serveis a cobrir amb aquestes 
jornades de flexibilitat són a la Unitat d’Atenció Ciutadana (UAC), a la Sala de 
Coordinació Operativa (SCO) o la Unitat de Trànsit (motoristes), només es 
podran realitzar canvis entre policies adscrits a aquestes unitats 
respectivament. En cas d’incompliment del canvi pactat entre policies, serà 
responsable l’agent o comandament que hagi acceptat l’esmentat canvi.  

 
Art. 18.- Control horari i absentisme  
 
1- Es fitxarà a l’entrada i a la sortida del lloc de treball.  
 
Mensualment el servei de Recursos Humans avaluarà l’absentisme.  
 
No es computaran com a absentisme injustificat:  
1.1. Les absències per a la realització de funcions sindicals o de representació del 

personal, d’acord amb el crèdit horari legal o convencionalment establert.  
1.2. Les absències amb motiu de cursos que es realitzin per interès de l’Ajuntament.  
1.3. Les llicències i permisos establerts legalment o per conveni, i sol·licitats pel 

conducte reglamentari.  
1.4. Fins a tres dies continus o discontinus durant l’any d’indisposició, sense 

justificació documental.  
1.5. A partir de tres dies continus de malaltia justificada, amb el corresponent 

comunicat de baixa per incapacitat temporal.  
1.6. Superats els tres dies de l’apartat 1.4, els dies d’indisposició durant l’any sempre 

i quan s’aporti l’informe dels serveis mèdics de la Seguretat Social. (Clàusula 
suspesa per aplicació del RD-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, sense 
acord de la part social).  

 
El comunicat mèdic de baixa s’haurà de presentar en el termini màxim de tres dies, 
comptats a partir de l’endemà de la seva expedició pels serveis d’atenció mèdica de 
la Seguretat Social. El comunicat de confirmació d’incapacitat temporal s’haurà de 
presentar setmanalment.  
 
Els documents es presentaran al Servei en el qual la persona figuri adscrita i seran 
immediatament enviats a la Direcció de Recursos Humans.  
 
El comunicat d’alta mèdica es presentarà a l’Ajuntament l’endemà de la data de la 
seva expedició. Si aquest dia fos no laborable, s’haurà de presentar el dia hàbil 
immediat.  
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2- En el cas d’incompliment dels deures següents: fitxar, complir la jornada pactada o 
presentar els documents acreditatius (informe mèdic d’indisposició, baixa o 
comunicat de confirmació, i alta), es procedirà a la corresponent deducció 
proporcional d’havers en incórrer en una falta de puntualitat i assistència de caràcter 
lleu. Es comunicarà al treballador o treballadora per escrit, sense necessitat 
d’expedient previ, fent constar els dies en què s’han produït, la causa, i la quantitat a 
deduir.  
 
El dèficit en còmput mensual entre la jornada de treball reglamentària i l’efectivament 
duta a terme (segons el control de presència) donarà lloc, excepte que hi concorri 
causa justificada, a la corresponent deducció proporcional d’havers.  
 
La deducció proporcional d’havers es farà aplicant la següent operació matemàtica: 
pel càlcul del valor/hora aplicable a l’esmentada deducció, es prendrà com a base la 
totalitat de les retribucions íntegres mensuals que percebi el treballador o 
treballadora, dividida per trenta i aquest resultat pel número d’hores que tingui 
l’obligació de complir, de mitjana, cada dia.  
 
 
 
Article 19.- Vacances 
 
El personal funcionari gaudirà per cada any complert de servei actiu d’unes vacances 
retribuïdes de 26 dies laborables efectius, o dels dies laborables que en proporció li 
correspongui si el temps transcorregut en la situació d’actiu és menor.  
 
(Clàusula suspesa en aplicació de l’article 8è del RD-llei 20/2012, que té el 
següent literal: “Els funcionaris públics tenen dret a gaudir, durant cada any 
natural, d’unes vacances retribuïdes de vint-i-dos dies hàbils, o dels dies que 
corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant l’any va ser 
inferior.  
Als efectes del que preveu el present article, no es consideren dies hàbils els 
dissabtes, sense perjudici de les adaptacions que s’estableixin per als horaris 
especials”).  
 
Es reconeix a l’Ajuntament la facultat de fixar fins a un màxim de dos dies de 
vacances de realització obligatòria en el període de les festes de les Santes, que 
s’hauran d’assenyalar amb antelació a la confecció dels calendaris anuals de 
vacances.  
 
Cada servei elaborarà un calendari anual de vacances que haurà d’assegurar la 
realització de torns per a garantir les necessitats del servei i la continuïtat en la seva 
prestació, segons els criteris següents:  
 

a) El personal tindrà dret, si així ho desitja, a fraccionar les seves vacances en 
dues parts.  

b) No obstant això, en podrà gaudir en tres fraccions sempre que el/la cap del 
servei garanteixi que la resta del personal les pugui fraccionar en dos 
períodes.  
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c) La fracció més important de vacances es podrà gaudir dins del període 
comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre.  

d) En marcar els trons de vacances, es definiran criteris, si s’escau, per a 
garantir que la rotació sigui efectiva.  

e) Les persones que prestin servei en centres de treball que tanquen per 
vacances en períodes determinats, tindran l’obligació de fer les seves 
vacances durant aquests períodes.  

 
Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs 
coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada 
gaudeix de les vacances un cop finit aquest permís. El còmput de les vacances 
s’inicia l’endemà de la data de finiment del permís.  
 
 
Art. 20.- Consideració especial de la Policia Local en matèria de vacances  
 
Les vacances es gaudiran en dos torns, del 24 de juny al 24 de juliol, i de l’1 al 31 
d’agost.. 
Els torns seran rotatius cada any. 
Els policies de barri gaudiran de les vacances durant el mes d’agost. 
El personal que voluntàriament s’hagi acollit a la flexibilitat per prolongació de jornada 
gaudirà de les vacances en tres torns, del 15 de juny al 15 de juliol, del 16 de juliol al 
15 d’agost, i del 16 d'agost al 15 de setembre. Els caporals i agents de barri i els 
policies del torn de 19 a 3 hores, acollits a la flexibilitat faran dos torns, del 24 de juny 
al 24 de juliol, i de l’1 al 31 d’agost. Els dies que restin del còmput anual de vacances 
es fixaran segons el calendari de treball de cada persona. 
 
Si algun o alguna policia vol gaudir del seu període de vacances reglamentari fora 
dels torns anteriorment fixats, haurà de demanar-ho per escrit amb una antelació 
mínima d’un mes. 
 
En tots els casos, els dies que restin del còmput anual de vacances es fixaran 
segons el calendari de treball de cada persona. 
 
 
Art. 21.- Permisos i Llicències 
 
1- Amb remuneració 
 
El personal funcionari podrà absentar-se del treball pels motius que a continuació es 
relacionen:  
 
(...) 
 
d) Defunció, accident, malaltia greu o hospitalització 
 
Per mort, accident o malaltia greu d’un familiar dins el 1r. grau de consanguinitat o 
afinitat: 3 dies hàbils si el fet es produeix dins la mateixa localitat, i 5 dies hàbils quan 
sigui en una localitat diferent. Si es tracta d’un familiar fins el 2n. grau de 
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consanguinitat o afinitat: 2 dies hàbils si el fet es produeix fins la mateixa localitat, i 4 
dies hàbils quan sigui dins una localitat diferent.  
Per intervenció quirúrgica sense ingrés o hospitalització d’un familiar fins 2n grau de 
consanguinitat o afinitat: 2 dies hàbils si el fet es produeix dins la mateixa localitat, i 4 
dies hàbils quan sigui dins una localitat diferent.  
Excepcionalment i per motius degudament justificats: es pot ampliar a 6 dies 
laborables.  
Cas d’intervenció quirúrgica sense ingrés: es pot gaudir del permís dins dels 5 dies 
laborables següents a la intervenció.  
Cas d’hospitalització: es pot gaudir dins del termini comprès entre inici període 
hospitalització i els 5 dies laborables posteriors a la finalització d’aquest període.  
 
En aquest permís, quan es fa referència a dies hàbils, s’interpretaran d’acord amb el 
calendari laboral de cada treballador.  
 
Forma d’acreditar-ho: justificant del centre mèdic on hagi estat assistit el familiar, 
document d’ingrés i alta d’hospitalització o document acreditatiu de la defunció o de 
l’accident.  
 
(...) 
 
g) Pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per 
deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. 
 
Per deures inexcusables de caràcter públic i personal, durant el temps indispensable 
per a complir-los.  
 
No són deures de caràcter públic i personal l’assistència a cerimònies o altres 
activitats que responguin a interessos particulars.   
 
Si el deure consisteix en l’exercici d’un càrrec públic de representació, caldrà 
comunicar prèviament a l’Ajuntament la dedicació horària i els dies concrets per al 
compliment del càrrec per tal de preveure les necessitats del servei.  
 
Per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, pel temps 
indispensable per a complir-los, en els següents supòsits:  
 

- Tutories escolars: amb un límit de dues tutories a l’any anuals per cada fill.  
- Visites mèdiques de familiars fins al primer grau, amb un límit de 7 hores 

anuals, sempre que es realitzin en institucions sanitàries de la Seguretat 
Social o en altres centres si és per causa de derivació del sistema públic de 
Seguretat Social.  

 
Quan es superi aquest límit d’hores anuals, s’aplicarà allò previst al segon paràgraf 
de l’apartat q) d’aquest article.  
 
Forma d’acreditar-ho: qualsevol mitjà de prova que justifiqui el compliment del deure 
de caràcter públic o personal i de conciliació de la vida familiar i laboral.   
 
(...) 
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i) Assumptes propis (Clàusula suspesa en aplicació de l’article 8è del RD-llei 
20/2012). 
 
(...) 
 
k) Alletament 
 
El permís per lactància és d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es 
pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o 
acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en 
dues fraccions d’una hora. El període de permís s’inicia un cop finit el permís per 
maternitat i té una durada màxima fins que el fill o filla arribi a l’edat de dotze mesos. 
Les hores d’absència podran compactar-se per a gaudir-ne en 22 jornades senceres 
de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici 
del període del permís.  
 
En cas de compactació, el pare podrà gaudir d’aquest permís a partir del naixement 
de l’infant, amb el mateix límit indicat anteriorment de 22 jornades senceres de treball 
(càlcul fet en base a jornada diària de 7 h i 30 m).  
 
En el cas que ambdós treballin, aquest permís podrà ser exercit indistintament per un 
o l’altre dels progenitors.  
 
Aquest permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.  
 
Forma d’acreditar-ho: fotocòpia del Llibre de família que acrediti el naixement i 
certificat de l’ens en el que treballi el pare o la mare en el qual es certifiqui que no 
gaudeix del dret d’absència per lactància.  
 
l) Reducció de jornada amb totalitat de retribució (Clàusula suspesa en 
aplicació de la Llei 5/2012 del Parlament de Catalunya, sense acord amb la part 
social).  
 
m) Reducció de jornada (Clàusula suspesa en aplicació de la Llei 5/2012 del 
Parlament de Catalunya, sense acord amb la part social).  
 
Mentre duri la suspensió dels apartats l) i m), s’aplicarà el següent:  
 
m.1. Les persones a les quals s’aplica aquest acord poden gaudir d’una reducció 
d’un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% 
de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:  
 

a) Per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys.  
b) Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial 

que no faci cap activitat retribuïda, sempre que se’n tingui la guarda legal.  
c) Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o 

afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% 
o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que 
requereix dedicació o atenció especial.  
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d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció 
o llur dret a l’assistència social íntegra.  

 
m.2. Amb reducció proporcional de retribucions:  
 
Les persones que per raó de guarda legal tenen cura directa d’un fill o filla major de 
sis anys i menor de dotze, poden gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la 
jornada, amb la reducció proporcional de retribucions. Només si les necessitats del 
servei ho permeten, aquesta reducció pot ésser d’una altra fracció de jornada, que ha 
de ser, en tot cas, d’entre la vuitena part i la meitat de la jornada.  
 
Quan ho permeti l’organització del treball, es concedirà al treballador o treballadora la 
part de la jornada que convingui als seus interessos personals.  
 
La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret 
individual dels treballadors, homes o dones. Això no obstant, si dos o més 
treballadors o treballadores de l’Ajuntament de Mataró generessin aquest dret pel 
mateix subjecte causant, el podran gaudir sempre que els trams horaris sol·licitats no 
siguin coincidents amb l’altre membre de la parella.  
 
Forma d’acreditar-ho: documentació que acrediti la guarda legal, la incapacitat física, 
psíquica o sensorial, i el parentesc.  
 
(...)  
 
q) Visites mèdiques i permisos de flexibilitat horària recuperable.  
 
En cas que el treballador hagi d’assistir a visites mèdiques es concedirà permís, 
computable com de treball, pel temps indispensable per assistir a visites, proves o 
intervencions mèdiques, justificades dins dels serveis prestats per la Seguretat 
Social, en cas de que no sigui dins l’àmbit públic aquestes hores seran recuperables.  
 
Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un 
màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al 
segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents 
responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada 
durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les 
necessitats del servei. Aquests permisos poden ésser puntuals i periòdics.  
 
Caldrà aportar al servei de RRHH els corresponents justificants mèdics.  
 
(...)  
 
u) Per cura d’un familiar de 1r. grau amb malaltia molt greu: dret a una reducció 
màxima del 50% de la jornada, amb caràcter retribuït, per un termini màxim d’un 
mes.  
Si hi ha més d’un titular d’aquest dret pel mateix fet causant: el temps de gaudi 
d’aquesta reducció es pot prorratejar entre ells respectant, en tot cas, el termini 
màxim d’un mes.  
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Art. 25.2 lletra o).- Conceptes retributius 
 
o) Complement específic de cap de torn 
 
Els caporals de la Policia Local faran funcions de cap de torn quan no hi hagi 
sergents al seu torn. Per aquestes funcions es podrà variar el seu horari en una hora 
i mitja com a màxim. En concepte d’aquesta disponibilitat percebran, 
independentment dels altres complements que els puguin correspondre, un 
complement específic de 1.200,00 euros anuals, repartit en 12 mensualitats, que 
s’abonarà per mesos vençuts, i es descomptarà durant els dies de llicències o 
permisos.  
 
 
Art. 25.3.1- Conceptes retributius 
 
3- Complement de productivitat 
 
1.- L’import total que es destinarà a complement de productivitat a partir de l’any 
2013 serà de 305.000 euros, i serà un import mínim de caràcter fix. Es garanteix un 
mínim de 480 € per cada treballador que hagi cotitzat tot un any sencer i a jornada 
complerta i la proporcionalitat que correspongui d’aquesta quantia a la resta de 
treballadors que tinguin dret a percebre aquest complement.  
 
Per tal de meritar el cobrament d’aquest complement de productivitat, s’estableix el 
requisit d’haver cotitzat un mínim de 210 dies (7 mesos) com a personal de 
l’Ajuntament de Mataró durant l’any anterior. L’import final a percebre serà 
proporcional a la jornada realitzada i els dies treballats durant l’any.  
 
L’aprovació d’aquest acord suspèn el sistema de pla de carrera i substitueix el 
complement de productivitat.  
 
Art. 27.- Gratificacions per anys de servei 
 
El personal funcionari tindrà dret a percebre gratificacions per anys de servei efectiu 
a l’Ajuntament de Mataró d’acord amb la taula següent:  
 
25 anys: 5 dies hàbils de permís i 165,90*€ 
30 anys: 10 dies hàbils de permís i 199,07*€ 
35 anys: 15 dies hàbils de permís i 232,24*€ 
 
*quantitats actualitzades per a l’any 2006 
 
Aquests imports, s’incrementaran anualment segons el percentatge d’augment 
previst per la Llei de pressupostos de l’estat per als sous dels empleats públics.  
(Clàusula suspesa per part de l’Ajuntament quant al gaudiment de dies de 
permís, per aplicació del RD-llei 20/2012, sense l’acord de la part social). 
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Disposició Transitòria Tercera  
 
Tots aquells articles que consten com a suspesos pel nou marc legal, tornaran a ser 
aplicats en els seus termes en el moment en que la normativa vigent ho permeti.  
 
 
 
SEGON.- Modificar els articles 16, 20.1.6, 21.1, 22.1 lletra i), 26.1 en l’apartat 
corresponent al complement de productivitat i 27 del Text únic dels acords municipals 
vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Mataró, 2004-2007, actualment vigent, i afegir una Disposició 
Transitòria Tercera. Els esmentats articles queden redactats de la següent manera: 
 
 
Art. 16.- Jornada de treball 
 
El total anual de dies laborables es calcularà descomptant del total de dies naturals 
de l’any els diumenges, els dissabtes, les festes oficials no recuperables i els dies de 
vacances.  
La jornada ordinària de treball serà de trenta-set hores i mitja setmanals de mitjana, 
de dilluns a divendres.  
L’horari ordinari de treball es realitzarà mitjançant la presència obligada del personal 
de les 9 h a les 14 h, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es 
podrà realitzar de dilluns a divendres en règim d’horari flexible entre les 7.30 h i les 
16.30 h. La recuperació serà trimestral.  
 
Mentre sigui vigent, s’aplicarà el contingut del punt 8.1 de la Resolució de 
l’Administració General de l’Estat de 28 de desembre de 2012, que estableix que “Els 
empleats públics que tinguin al seu càrrec persones majors, fills menors de 12 anys o 
persones amb discapacitat, així com qui tingui al seu càrrec directe un familiar amb 
malaltia greu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, tindran dret a flexibilitzar 
en una hora diària l’horari fix de jornada que tinguin establerta”, condicionat a que no 
comporti la modificació dels horaris d’obertura i tancament dels equipaments 
municipals i que s’acreditin els requisits que donen lloc a la mesura conciliadora.  
 
S’estableix una interrupció de la jornada laboral ordinària de 30 minuts diaris, que 
computaran com a treball efectiu.  
En els casos d’emergència es podrà variar l’horari de treball del personal. Caldrà 
comunicar-ho prèviament als òrgans unitaris de representació dels treballadors/es.  
 
Horaris específics  
 
Prenent en consideració les característiques especials d’alguns serveis, en els llocs 
de treball on calgui es farà règim de jornada partida.  
Els horaris específics, i també els dels llocs que no poden gaudir de la flexibilitat 
horària d’entrada i sortida, seran presentats a la Comissió Paritària durant els mesos 
de novembre o desembre de cada any, sens perjudici de les previsions legals al 
respecte.  
A efectes informatius es recullen com a annex 1 en aquest Acord, els llocs de treball 
afectats pel règim de jornada partida.  
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Article 20.- Control horari i absentisme 
 
1- Es fitxarà a l’entrada i a la sortida del lloc de treball.  
 
Mensualment el servei de Recursos Humans avaluarà l’absentisme.  
 
No es computaran com a absentisme injustificat:  
 
1.1 Les absències per a la realització de funcions sindicals o de representació del 

personal, d’acord amb el crèdit horari legal o convencionalment establert.  
1.2 Les absències amb motiu de cursos que es realitzin per interès de l’Ajuntament.  
1.3 Les llicències i permisos establerts legalment o per conveni, i sol·licitats pel 

conducte reglamentari.  
1.4 Fins a tres dies continus o discontinus durant l’any d’indisposició, sense 

justificació documental.  
1.5 A partir de tres dies continus de malaltia justificada, amb el corresponent 

comunicat de baixa per incapacitat temporal.  
1.6 Superats els tres dies de l’apartat 1.4, els dies d’indisposició durant l’any sempre i 

quan s’aporti l’informe dels serveis mèdics de la Seguretat Social. (Clàusula 
suspesa a partir del dia 16 d’octubre de 2012, en aplicació de l’article 16 del 
RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, sense acord de la part 
social).  

 
El comunicat mèdic de baixa s’haurà de presentar en el termini màxim de tres dies, 
comptats a partir de l’endemà de la seva expedició pels serveis d’atenció mèdica de 
la Seguretat Social. El comunicat de confirmació d’incapacitat temporal s’haurà de 
presentar setmanalment.  
 
Els documents es presentaran al Servei en el qual la persona figuri adscrita i seran 
immediatament enviats a la Direcció de Recursos Humans.  
 
El comunicat d’alta mèdica es presentarà a l’Ajuntament l’endemà de la data de la 
seva expedició. Si aquest dia fos no laborable, s’haurà de presentar el dia hàbil 
immediat.  
 
2- En el cas d’incompliment dels deures següents: fitxar, complir la jornada pactada o 
presentar els documents acreditatius (informe mèdic d’indisposició, baixa o 
comunicat de confirmació, i alta), es procedirà a la corresponent deducció 
proporcional d’havers en incórrer en una falta de puntualitat i assistència de caràcter 
lleu. Es comunicarà al treballador o treballadora per escrit, sense necessitat 
d’expedient previ, fent constar els dies en què s’han produït, la causa, i la quantitat a 
deduir.  
 
El dèficit en còmput mensual entre la jornada de treball reglamentària i l’efectivament 
duta a terme (segons el control de presència) donarà lloc, excepte que hi concorri 
causa justificada, a la corresponent deducció proporcional d’havers.  
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La deducció proporcional d’havers es farà aplicant la següent operació matemàtica: 
pel càlcul del valor/hora aplicable a l’esmentada deducció, es prendrà com a base la 
totalitat de les retribucions íntegres mensuals que percebi el treballador o 
treballadora, dividida per trenta i aquest resultat pel número d’hores que tingui 
l’obligació de complir, de mitjana, cada dia, o, en el cas de sou diari, es prendrà com 
a base la retribució diària dividida pel número d’hores diàries que el treballador o 
treballadora realitza.  
 
 
Article 21.1.- Vacances  
 
1- El personal laboral gaudirà per cada any complert de servei actiu d’unes vacances 
retribuïdes de 26 dies laborables efectius, o dels dies laborables que en proporció li 
correspongui si el temps transcorregut en la situació d’actiu és menor.  
 
(Clàusula suspesa en aplicació de l’article 8è del RD-llei 20/2012, que té el 
següent literal: “Els funcionaris públics tenen dret a gaudir, durant cada any 
natural, d’unes vacances retribuïdes de vint-i-dos dies hàbils, o dels dies que 
corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant l’any va ser 
inferior.  
Als efectes del que preveu el present article, no es consideren dies hàbils els 
dissabtes, sense perjudici de les adaptacions que s’estableixin per als horaris 
especials”).  
 
Es reconeix a l’Ajuntament la facultat de fixar fins a un màxim de dos dies de 
vacances de realització obligatòria en el període de les festes de les Santes, que 
s’hauran d’assenyalar amb antelació a la confecció dels calendaris anuals de 
vacances.  
 
Cada servei elaborarà un calendari anual de vacances que haurà d’assegurar la 
realització de torns per a garantir les necessitats del servei i la continuïtat en la seva 
prestació, segons els criteris següents:  
 

f) El personal tindrà dret, si així ho desitja, a fraccionar les seves vacances en 
dues parts.  

g) No obstant això, en podrà gaudir en tres fraccions sempre que el/la cap del 
servei garanteixi que la resta del personal les pugui fraccionar en dos 
períodes.  

h) La fracció més important de vacances es podrà gaudir dins del període 
comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre.  

i) En marcar els torns de vacances, es definiran criteris, si s’escau, per a 
garantir que la rotació sigui efectiva.  

j) Les persones que prestin servei en centres de treball que tanquen per 
vacances en períodes determinats, tindran l’obligació de fer les seves 
vacances durant aquests períodes.  

 
Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d’atenció de fills prematurs 
coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada 
gaudeix de les vacances un cop finit aquest permís. El còmput de les vacances 
s’inicia l’endemà de la data de finiment del permís.  



 34

Art. 22.- Permisos i Llicències 
 
1-Permisos i llicències 
 
El personal laboral podrà absentar-se del treball pels motiu que a continuació es 
relacionen. Aquesta absència suposarà el dret a la seva íntegra remuneració, menys 
quan s’indiqui el contrari de forma específica.  
 
(...) 
 
i) Assumptes propis (Clàusula suspesa en aplicació de l’article 8è del R.D-llei 
20/2012) 
 
Art. 26.1.- Conceptes retributius 
Complement de productivitat 
 
L’import total que es destinarà a complement de productivitat a partir de l’any 2013 
serà de 305.000 euros, i serà un import mínim de caràcter fix. Es garanteix un mínim 
de 480 € per cada treballador que hagi cotitzat tot un any sencer i a jornada 
complerta i la proporcionalitat que correspongui d’aquesta quantia a la resta de 
treballadors que tinguin dret a percebre aquest complement.  
 
Per tal de meritar el cobrament d’aquest complement de productivitat, s’estableix el 
requisit d’haver cotitzat un mínim de 210 dies (7 mesos) com a personal de 
l’Ajuntament de Mataró durant l’any anterior. L’import final a percebre serà 
proporcional a la jornada realitzada i els dies treballats durant l’any.  
 
Aquests 480 € per persona, es podran abonar sempre i quan la quantia resultant per 
aquest concepte no superi el topall màxim de 393.492 € (exclosa la seguretat social). 
Aquest import és el resultat de la suma de les quantitats de productivitat de 
l’Ajuntament, IMAC, IE, i IMPEM de l’any 2012, segons quadre adjunt. En el cas que 
no es pugui arribar als 480 € per persona, sense superar els 393.492 € es convocarà 
la mesa negociadora conjunta per decidir com es farà l’abonament.  
 
L’aprovació d’aquest acord suspèn el sistema de pla de carrera i substitueix el 
complement de productivitat.  
 
Aquest acord serà vigent un cop el Ple hagi aprovat la modificació dels articles 25 de 
l’acord de funcionaris i de l’article 26 del conveni de condicions laborals del personal 
de l’Ajuntament de Mataró, que regulen la productivitat.  
 
 
Art. 27.- Gratificacions per anys de servei 
 
El personal laboral tindrà dret a percebre gratificacions per anys de servei efectiu a 
l’Ajuntament de Mataró d’acord amb la taula següent:  
 
25 anys: 5 dies hàbils de permís i 165,90*€ 
30 anys: 10 dies hàbils de permís i 199,07*€ 
35 anys: 15 dies hàbils de permís i 232,24*€ 
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*quantitats actualitzades per a l’any 2006 
 
Aquests imports, s’incrementaran anualment segons el percentatge d’augment 
previst per la Llei de pressupostos de l’estat per als sous dels empleats públics.  
(Clàusula suspesa quant al gaudiment de dies de permís, per aplicació del RD-
llei 20/2012, sense l’acord de la part social). 
 
 
Disposició Transitòria Tercera 
 
Tots aquells articles que consten com a suspesos pel nou marc legal, tornaran a ser 
aplicats en els seus termes en el moment en que la normativa vigent ho permeti.  
 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a la Junta de Personal i al Comitè d’empresa 
i fer-ne difusió del seu contingut per a general coneixement de tots els treballadors 
municipals de l’Ajuntament de Mataró. “ 
 
 

 

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

Popular, explica, com ha dit el Sr. Reixach, que per llei s’han hagut de fer unes 

modificacions que provenen d’un procés negociador amb la part social. Ja anuncio 

que hi votaré amb un sí crític, perquè la part sindical, tot i haver signat aquestes 

modificacions, ha mostrat el seu desacord en algun dels punts.  

Si bé es parla molt de la conciliació entre la vida laboral i la familiar, la realitat és que 

les normatives i lleis en l’àmbit laboral condemnen especialment les dones a tenir 

unes vides familiars i una reproducció difícils. En aquest cas, s’elimina la reducció 

d’un terç de jornada fins a l’any a partir del naixement, la qual cosa és greu. Es 

redueix una a tres hores laborals per a les mares amb fills fins a vuit anys; es 

modifica i ara passarà a sis anys. I el descompte serà només proporcional.  

Tots coneixem les polítiques familiars d’altres països i a mi m’agradaria que en 

aquest país les mares també poguessin reproduir-se amb tota la llibertat i els drets 

que es mereixen.  

A partir d’aquí també noves retallades com les indisposicions. Eren tres dies l’any i 

ara s’ha eliminat. Això pot semblar un estalvi per a l’administració, però l’experiència 

demostra que no és així. Si es retiren aquests tres dies, augmenten les baixes 

laborals i el còmput final és negatiu.  

Per tant, un sí crític perquè això suposa continuar retallant drets laborals.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, reconeix que calia aquest text únic per ordenar 

tots els acords i disposicions que vénen també de l’Estat a través d’aquests reials 

decrets que malauradament van retallant drets. Hi votarem favorablement, tot i que hi 

ha aquests serrells que ha enumerat el Sr. Safont-Tria i que caldria resoldre. 

Necessitem continuar parlant amb els representants laborals per intentar tancar els 

acords que han quedat pendants. Per tant, el nostre sí crític i alhora constructiu.  

 
 
 

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

diu que a la comissió informativa els van explicar que havien estat un any negociant 

els acords dels treballadors de la casa amb la part social per tal de poder posar al dia 

el marc de drets. Un any de dures negociacions, tenint en compte que s’han modificat 

condicions laborals i s’han eliminat drets dels treballadors públics i, en aquest cas, de 

la nostra casa. Sabem que s’ha arribat al màxim consens, però hem de ser 

conscients que a aquestes persones i a la part social no els quedava més remei que 

acatar la llei, atès que és una imposició. És per això que des del nostre grup 

municipal ens hi abstindrem. Així mostrem el nostre rebuig a aquestes imposicions, 

que suposen un atac als empleats públics.  

 
 

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, està 

convençuda que aquesta serà una eina que els serà útil. Les actuals circumstàncies 

són les que ens obliguen a prendre aquestes determinacions en aquests canvis de 

les condicions laborals.  

Sabem que hi ha hagut negociació amb la part social, però que no s’ha arribat a 

acords en tots els aspectes. En alguns hi havia marge per a la interpretació i temes 

com les reduccions de jornada, les indisposicions i gratificacions per anys de servei 

no compten amb el suport de la part social. És possible fins i tot que es presenti algun 

recurs o reclamació en aquest sentit.  
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Ens consta també que existeix per part del govern municipal el compromís de seguir 

treballant per intentar trobar alternatives. És per això que nosaltres ens hi abstindrem 

i animem el govern a fer aquest esforç per poder arribar a acords.   

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), , corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 11, corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (3).   

 

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

núm. 9 i 10 per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

9  - RESOLUCIÓ DE LA SOL•LICITUD DE LA JUNTA DE 

PERSONAL SOBRE L'ABONAMENT AL PERSONAL 

FUNCIONARI DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 

EXTRAORDINÀRIA DE NADAL MERITADA AMB ANTERIORITAT 

A L’ENTRADA EN VIGOR DEL RDL 20/2012, DE 13 DE JULIOL.  

 

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

presenta la proposta següent : 

 



 38

“Vist que el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14.07.12), en el 
seu article 2, disposa la supressió de la paga de Nadal de 2012 de tot el personal del 
Sector Públic. En el seu punt 1 (art. 2.1), estableix que: "En el año 2012 el personal 
del sector público definido en el artículo 22.Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías 
que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión 
tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico 
o pagas adicionales equivalentes de dicho mes". D’acord amb l'art. 22.Ú de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, constitueix sector públic, entre d’altres, les Corporacions 
locals i organismes que en depenen, les societats mercantils públiques i les entitats 
públiques empresarials així com la resta dels organismes públics i ens del sector 
públic local.  
 
En el punt 2 de l’esmentat article 2, estableix les mesures que calen adoptar per fer 
efectiva la supressió d’aquesta paga extraordinària, tant respecte al personal 
funcionari com laboral.  
 
Vist que el precepte en qüestió on es regula la supressió de la paga extraordinària 
del mes de desembre de 2012 té caràcter bàsic i, per tant, d’obligat compliment per a 
tot el sector públic.  
 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va establir uns criteris per a 
l’aplicació del Títol I del R.D-llei 20/2012, de 13 de juliol, en l’àmbit de les Comunitats 
Autònomes i de les Entitats Locals, d’entre els quals figuren aquells criteris aplicables 
a la meritació de la paga extraordinària i addicional o equivalent del mes de 
desembre de 2012 com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei. 
Aquests criteris, malgrat que no canvia –òbviament- allò establert normativament i 
tenen un caràcter merament informatiu i, per tant, no vinculant, sí tenen un caire més 
orientador que allò disposat en el simple precepte legal referent a la supressió de la 
paga extra:  
 

1. En primer lloc, es senyala que, com a conseqüència de la supressió de la paga extra 
i paga addicional del mes de desembre, queden derogades, amb efectes de 15 de 
juliol i per l’any 2012, per impossible aplicació respecte de dita paga, qualsevol 
norma referida al sistema de meritament de la mateixa.  
 

2. Tanmateix, s’ha de diferenciar, a efectes de l’abonament de la part corresponent de 
la paga extra de desembre, aquelles circumstàncies relatives a cessaments, baixes, 
canvis de situació administrativa, etc. que donin lloc a liquidació d’havers, 
circumstàncies que s’hagin produït entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012 (les 
liquidacions de la paga extra practicades són correctes i no han de ser objecte del 
seu reintegrament) i aquelles circumstàncies que es produeixin amb posterioritat a 
aquesta última data. Respecte aquest últim cas, tots els supòsits de cessament i 
demés circumstàncies que es produeixin a partir del 15.07.12 no comportarà 
liquidació de cap part de la paga extra de desembre i, per tant, sí caldrà fer el 
reintegrament de les quanties en concepte de paga extra i addicional de complement 
específic que s’haguessin acreditat en les nòmines del mes de juliol.  
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Per altra banda, en data 7 de novembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, 
aprovà per catorze vots a favor i 13 vots en contra, la Proposta de resolució inclosa 
en l’ordre del dia (punt núm. 19), en la que es demanava el pagament als treballadors 
municipals de la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal de 2012.  
 
Atès que durant el segon semestre de 2012, un nombre elevat de funcionaris públics 
i personal laboral de l’Ajuntament de Mataró van presentar instàncies davant aquesta 
Corporació sol·licitant el compliment de l’acord plenari del dia 7 de novembre i 
reclamant, en conseqüència, l’abonament de la quantitat meritada abans de l’entrada 
en vigor del R.D-llei 20/2012 de la paga extra de Nadal de 2012. Aquestes sol·licituds 
no foren resoltes.  
 
L’Ajuntament de Mataró en compliment de l’esmentat R.D-llei 20/2012 i seguint els 
criteris per a l’aplicació del Títol I del R.D-llei 20/2012, de 13 de juliol, establerts pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, no va fer efectiu el pagament de la 
paga extraordinària en la nòmina del personal funcionari i laboral corresponent al 
mes de desembre de 2012.  
 
Posteriorment, en data 4 d’abril de 2013, la Junta de Personal de l’Ajuntament de 
Mataró, representada per les seccions sindicals d’UGT, CATAC, SPPME, CCOO i 
CSI-F, va presentar escrit (Registre d’entrada núm. 0812130008-1-2013-013571-1), 
sol·licitant que es procedeixi per part de l’Ajuntament de Mataró a abonar als seus 
treballadors la part proporcional de la paga extra de Nadal meritada amb anterioritat 
a l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, tenint en compte la 
proposta de resolució aprovada pel Ple municipal en data 7 de novembre de 2012. 
L’esmentada petició es fonamenta en les Sentències que fins aquella data havien 
recaigut al respecte: STSJ Madrid de 14/12/12 referent als treballadors de la Agencia 
Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM); la Sentència del 
Jutjat Social 1 de Mataró de 08/03/13 referent als treballadors de l’empresa Aigües 
de Mataró; la STSJ Madrid de 26/03/13 referent al personal laboral d’administració i 
serveis (PAS) de les Universitats.  
 
Ateses les diverses Sentències recaigudes davant la jurisdicció contenciosa-
administrativa, en les quals es declara el dret dels demandants (funcionaris) a 
l’abonament en concepte de paga extraordinària meritada entre el dia 1 de juny i 14 
de juliol de 2012: Sentència núm. 186/2013, de 29 de maig, dictada pel Jutjat 
Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palència; Sentència núm. 200/2013, de 12 de 
setembre, dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Saragossa; 
Sentència núm. 84/2013, de 26 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu 
núm. 7 de Barcelona. Aquest últim pronunciament judicial correspon a una 
funcionària de l’Ajuntament de Mataró en el qual se li reconeix que procedeix abonar-
li en concepte de paga extraordinària de desembre de 2012 els emoluments ja 
meritats entre l’1 de juny de 2012 i fins el 14 de juliol de 2012.    
  
 
Atès que, en línees generals, les Sentències referides fonamenten la decisió en la no 
retroactivitat de les normes restrictives de drets individuals i d’acord amb el principi 
de seguretat jurídica (SSTC 173/1996, de 31 d’octubre; 89/2009, de 20 d’abril; 
116/2009, de 18 de maig, entre d’altres) i seguint una interpretació conforme a 
l’establert a l’article 9.3 de la Constitució Espanyola de 1978. 



 40

 
A data d’avui, els pronunciaments judicials que han anat recaient entorn a la 
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 arrel de l’entrada 
en vigor del R.D-llei 20/2012, de 13 de juliol, han estat favorables als treballadors que 
ho han sol·licitat i, en conseqüència, s’ha vingut reconeixent el dret a l’abonament de 
la part meritada de l’esmentada paga amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
referida norma.  
 
Vist que la Junta de Personal és l’òrgan específic de representació dels funcionaris 
de l’Ajuntament de Mataró.  
 
Vist l’informe jurídic de la Cap del Servei de Relacions Laborals i Assistència jurídica i 
del Secretari General d’aquesta Corporació municipal, de data 17 d’octubre de 2013, 
que obra a l’expedient.  
 
Per tot l’anterior es PROPOSA al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada, en data 4 d’abril de 2013 (Registre 
d’entrada núm. núm. 0812130008-1-2013-013571-1), per la Junta de Personal de 
l’Ajuntament de Mataró, representada per les seccions sindicals d’UGT, CATAC, 
SPPME, CCOO i CSI-F, interessant que es procedeixi per part de l’Ajuntament de 
Mataró a abonar als seus treballadors la part proporcional de la paga extra de Nadal 
meritada amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de 
juliol.  
 
Segon.- En conseqüència, autoritzar l’abonament al personal funcionari de 
l’Ajuntament de Mataró que haguessin prestat serveis a aquest Ajuntament durant 
l’any 2012, de la paga extraordinària de desembre de 2012 prorratejada a 44 dies, 
des de l’1 de juny fins el 14 de juliol de 2012, en la part i quantitat que correspongui a 
cada funcionari. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Junta de Personal i comunicar-ne el seu 
contingut a la Direcció de Serveis Econòmics.” 
 

 

10  -  INFORMAR QUE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DEL 

DIA 2 DE DESEMBRE DE 2013, ES VA DONAR COMPTE DE LA 

SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL 1 MATARÓ, EN EL 

PROCEDIMENT DE CONFLICTE COL•LECTIU 736/2013 

INTERPOSAT PELS RESPECTIUS PRESIDENTS DELS 

COMITÈS D'EMPRESA I DELEGAT DE PERSONAL DE 
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L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I DELS EXTINTS ORGANISMES 

AUTÒNOMS IME, IMPEM, IMAC I IE.  

 

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

compte del següent : 

 

“La Sra. Marta Loire Fernández, en qualitat de Presidenta del Comitè d’Empresa dels 
treballadors de l’Ajuntament de Mataró, el Sr. Pere Manzanos González, en qualitat 
de President del Comitè d’Empresa dels treballadors de l’extint Institut Municipal 
d’Educació, la Sra. Montserrat Rius Sant, en qualitat de Presidenta del Comitè 
d’Empresa de l’extint Institut Municipal de Promoció Econòmica, el Sr. Joan Salom 
Moreno, en qualitat de President del Comitè d’Empresa de l’extint Institut Municipal 
d’Acció Cultural, i el Sr. Josep Santiago López Ramírez, en qualitat de Delegat de 
Personal dels treballadors de l’extint Institut d’Esports, van presentar demanda de 
conflicte col·lectiu contra l’Ajuntament de Mataró davant el Jutjat Social de Mataró. La 
demanda es va interposar contra la decisió empresarial de no abonar íntegrament la 
paga extraordinària de desembre (2012), i es sol·licitava que es declarés el dret de 
tots els treballadors de l’Ajuntament de Mataró (i dels seus extingits organismes 
autònoms) a percebre la part proporcional de la paga extraordinària de desembre o 
Nadal meritada fins a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, el 15 de juliol de 2012.  
 
L’esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social 1 de Mataró, procediment 
de conflicte col·lectiu 736/2013, assenyalant-se la data de judici el dia 30 d’octubre de 
2013.  
 
Vist que en data 31 d’octubre de 2013, el Jutjat Social núm. 1 de Mataró ha dictat 
Sentència núm. 319/2013, per la qual resol estimar la demanda de conflicte col·lectiu 
interposada pels Presidents dels Comitès d’empresa i Delegat de Personal de 
l’Ajuntament i dels extints organismes autònoms –més amunt detallats,- declarant 
nul·la i no ajustada a dret la decisió de l’Ajuntament de Mataró de no abonar 
íntegrament la paga extraordinària de desembre de 2012, declarant el dret del 
personal laboral de l’Ajuntament de Mataró (i dels seus extingits organismes 
autònoms) a percebre la part proporcional ja meritada de la paga extraordinària de 
Nadal de 2012 des de l’1 gener de 2012 fins l’entrada en vigor del RD 20/2012, el 15 
de juliol de 2012, condemnant a l’Ajuntament de Mataró a estar i passar per aquesta 
declaració i a abonar la part proporcional de dita paga extraordinària no abonada en la 
forma indicada.  
 
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, de 25 
de gener, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de 
la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.-  Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 319/13, de data 31 

d’octubre de 2013, dictada en el procediment de conflicte col·lectiu 
736/2013 seguit davant del Jutjat Social 1 de Mataró per la qual resol 
estimar la demanda de conflicte col·lectiu interposada pels Presidents 
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dels Comitès d’empresa i Delegat de Personal de l’Ajuntament i dels 
extints organismes autònoms –més amunt detallats,- declarant nul·la i no 
ajustada a dret la decisió de l’Ajuntament de Mataró de no abonar 
íntegrament la paga extraordinària de desembre de 2012, declarant el 
dret del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró (i dels seus extingits 
organismes autònoms) a percebre la part proporcional ja meritada de la 
paga extraordinària de Nadal de 2012 des de l’1 gener de 2012 fins 
l’entrada en vigor del RD 20/2012, el 15 de juliol de 2012, condemnant a 
l’Ajuntament de Mataró a estar i passar per aquesta declaració i a abonar 
la part proporcional de dita paga extraordinària no abonada en la forma 
indicada.  

 
Segon.- Executar en els seus propis termes la referida Sentència.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Direcció de Serveis Econòmics. “ 
 
 

 

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

Popular, recorda que aquest no és un tema nou al ple. De fet, hi va haver fa temps 

una proposta en què s’exigia el pagament de la paga extra de Nadal que es va 

eliminar als treballadors de la casa. En aquell cas, la proposta va passar pel ple però 

no es va consumar, perquè se’ns deia que jurídicament no es podia fer i que la 

legislació era confusa, malgrat que des de grups com el nostre es feia esment a 

informes com el del Defensor del Poble, que deixava molt clar que sí que els 

treballadors tenien dret a la paga extra de Nadal. A més, també hi havia iniciatives 

d’altres ajuntaments on s’havia tirat endavant el pagament de la paga. Per tant, al 

final s’ha hagut de recórrer a una sentència d’una treballadora de la casa, en què la 

treballadora ha guanyat, per demostrar que el que s’havia reclamat era just i legal. I 

ara ens veiem abocats a fer aquest pagament. Senzillament, lamentar que hàgim 

hagut de passar per tota aquesta travessa incerta per poder cobrar la paga.  

Dit això, també vull comentar el tema dels laborals. Amb els laborals es va anar a 

judici després de conèixer la sentència de la treballadora funcionària. Crec que ens 

hauríem pogut estalviar anar novament a judici, amb despeses d’advocats per als 

treballadors laborals i hores de feina dels serveis jurídics de l’Ajuntament.  

També vull tenir una deferència envers els treballadors laborals. Veiem que cada cop 

més hi ha diferències i, d’alguna manera, com a mínim en els beneficis, ens agradaria 

que no hi hagués col·lectius amb privilegis. Per tant, des del govern s’hauria pogut 

abordar amb més mà esquerra.  
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D’altra banda, els laborals no cobraran igual que els funcionaris. Cobraran més tard, 

perquè els diners al gener no els tindran. L’Estat ja deia que aquests diners s’havien 

de guardar en forma de provisions i no sé com s’han guardat ni sé molt bé per què no 

es poden pagar si els pertoca. Aquí novament el govern no ha obrat de la forma més 

correcta.  

Per tot plegat el nostre vot serà favorable a tots dos punts.  

 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que al ple de 7 novembre del 2012 el 

seu grup va presentar una proposta de resolució que instava l’Ajuntament a fer 

efectiva la part meritada de la paga extra de Nadal, així com la paga addicional de 

complement específic o pagues addicionals equivalents que el Reial decret negava 

liquidar als treballadors. Una proposta que es va guanyar per 14 vots a favor i 13 en 

contra, però que no es va tirar endavant perquè restava subjecta a la interpretació 

jurídica del que hi pogués haver com a norma superior. I avui, després de conèixer 

diverses sentències d’arreu de l’Estat espanyol, totes elles favorables als treballadors, 

es dóna la raó a allò que nosaltres reclamàvem, és a dir, que la part corresponent 

entre l’1 de juny i el 14 de juliol no es podia treure de les pagues de Nadal per haver 

estat meritada i que, per tant, s’havia de cobrar. A banda d’alegrar-nos, perquè 

aquest dret havia estat injustament retallat per part del govern del PP, això ens obliga 

a fer unes reflexions al voltant d’aquest assumpte, reflexions que tenen per objecte 

denunciar les polítiques de retallades contínues del PP en el seu “embogiment 

ultraliberal”, que ni tan sols atén a raons de tipus jurídic.  

Aquest Reial decret llei 20/2012 ataca especialment el personal públic. Un personal 

públic assenyalat pel PP com a cos privilegiat que, per ser-ho, ha de ser solidari amb 

els que pateixen. Recordo unes paraules del Sr. López d’aquell 7 de novembre en 

aquest sentit, on deia que els treballadors públics havien de ser solidaris amb els que 

més pateixen cedint-los part del seu sou, però aquesta solidaritat no la té el seu propi 

partit a nivell estatal quan puja el rebut de la llum indiscriminadament o l’IVA, o treu 

ajudes per a la dependència, o disminueix el nombre de beques per poder pagar les 

matrícules, o quan no dota les persones que han perdut el seu habitatge d'una llei de 
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dació en pagament que els garanteixi que no es quedaran al carrer ni amb un deute 

pendent malgrat hagin entregat el seu habitatge.  

Quan parlava d’embogiment, amb aquesta majoria absoluta exercida cada dia més 

amb un marcat caràcter absolutista, em referia també al menysteniment dels 

preceptes jurídics, que també cada dia més s’observa en la conducta del PP en 

aquesta deriva involucionista. Podem parlar del famós avantprojecte de Llei de 

seguretat ciutadana, que ha estat contestat aquesta mateixa setmana pel comissari 

de Drets Humans al Consell Europeu, dient que vetllaran perquè aquesta llei no tiri 

endavant si continua amb la idea de restringir les llibertats ciutadanes. Per exemple, 

la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, respecte de la qual 

avui hem fet una declaració institucional perquè es deixa sense capacitat de 

maniobra els ajuntaments. O la LOMCE, que ha estat aprovada recentment i suposa 

un greu atac contra l’escola pública i la llengua catalana, etc. Tot això, sense el més 

mínim ànim de consens amb les forces democràtiques del Parlament espanyol.  

Respecte al tema que ens ocupa, a banda de l’atac contra els empleats públics que 

representa aquest Reial decret, hi havia molts precedents jurídics, informes i 

suggeriments de persones i institucions de prestigi inqüestionable que alertaven 

sobra la il·legalitat de l’aplicació d’aquest RD pel que fa a la retroactivitat. I així, la 

doctrina jurisprudencial, amb la sentència del 21 d’abril del 2010 de la Sala Social de 

la Secció Primera del Tribunal Suprem, deia referint-se a la meritació: “Constitueix 

una manifestació de l’anomenat salari diferit, es merita dia a dia, tot i que el seu  

venciment té lloc en determinats mesos de l’any”. Però el PP no n’ha fet cas.  

També la Defensora del Poble, arran de les nombres reclamacions fetes pel personal 

públic afectat, va emetre un informe que deia, referint-se a aquest RD: “Que 

s’interpretin les previsions del RDLL en allò referit a la supressió de la paga 

extraordinària o equivalent del mes de desembre 2012, d’acord amb la doctrina 

constitucional”. Però el PP tampoc n’ha fet cas.  

En una reunió de la Comissió de la Coordinadora de l’Ocupació Pública, celebrada el 

31 de juliol del 2012, convocada per la directora general de la Funció Pública del 

Ministeri d’Hisenda i Administració Pública, a la qual assistien entre d’altres el director 

general de Cossos de Personal d’aquest departament, els directors de la Funció 

Pública de les comunitats autònomes i una representació de la Comissió de la Funció 

Pública i de Recursos Humans de la Federación Española de Municipios y 

Provincias, a la nota resum de la reunió es recollia el següent en referència a la 
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meritació: “El RDLL no afecta el període entre l’1 de juny de 2012 i el 14 de juliol del 

2012”. Però el PP no n’ha fet cas, quan el que hauria d’haver fet és rectificar el seu 

nefast RD.  

Ara tots els tribunals que han emès sentència sobre aquest tema han donat la raó als 

treballadors i, per tant, la pregunta que ens fem és: “A què juga el PP?”. Juga a 

perjudicar els treballadors públics i, per extensió, a perjudicar tot allò que es públic, 

en un intent de presentar-lo davant la ciutadania com el culpable de la crisi. Així pot 

justificar les retallades de competències als ajuntaments o a les comunitats 

autònomes en un intent de recentralitzar tot el poder, d’acostar-lo al model absolutista 

dels Lluïsos de França. Model que va ser liquidat.  

Benvinguda sigui la decisió de tots aquests tribunals que restauren una part del dret 

lesionat pel PP als treballadors públics, tot i que per a nosaltres continua havent-hi 

una clara injustícia. Sí que han de ser solidaris els treballadors públics, però en cap 

cas han de pagar les culpes d’altri.   

 

 
 

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

Catalunya, respon al Sr. Martínez que el PP juga a arreglar el desastre 

d’administració i de situació que ha deixat, per exemple, el partit al qual pertany el Sr. 

Martínez a Cataluña. Amb un dèficit enorme que posa en perill totes les polítiques 

assistencials i d’ajut als més necessitats.  

De privilegiats en puc haver parlat jo, però també n’ha parlat el Sr. Safont-Tria ara 

quan es referia al col·lectiu de privilegiats que representen els funcionaris fixos 

comparats amb els laborals.  

El PP juga a pagar el malbaratament que hi ha hagut en aquesta ciutat, per exemple 

muntant classes de rebosteria creativa, etc. I que a alguns, com el Sr. Martínez, els 

servia per fer-se campanya amb els diners que pagàvem tots els mataronins.  

El PP ha fet dos plans de pagament a proveïdors que han anat molt bé a aquest 

Ajuntament per tapar els anys de nefasta gestió, en què ha participat també el partit 

del Sr. Martínez.  

I recordem el cas Manilva, del qual ja els vaig parlar. El PP també juga a posar ordre 

en l’administració local, perquè no hi hagi ajuntaments, com un que tenim aquí a 

prop, on hi ha un alcalde que porta més de trenta anys governant i té la ciutat amb un 
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208% de deute municipal. Aquest alcalde ha comprat funcionaris, ha col·locat 

persones, etc., i així ha anat guanyant eleccions.  

Finalment, he trobat a faltar, Sr. Martínez, que no recordés el que vostè proposava en 

aquell ple al qual ha fet referència, que era que els polítics també cobressin igual que 

cobraven els funcionaris. També li vaig dir que no ens semblava bé i que els polítics 

també havien de ser solidaris amb la gent que més patia.  

Per tant, està molt bé parlar per als nostres adeptes mirant a la càmera de la 

televisió, però sí que hi ha gent privilegiada. Pensem que hi ha gent que no té 

condicions laborals o col·lectius com els autònoms d’aquest país. A més, no es 

guanya una majoria absoluta sense el suport dels funcionaris d’aquest país, perquè 

són més de tres milions.  

Evidentment que ens agradaria apujar els sous, pagar tres pagues o donar xecs-

bebè, però algú ha de pagar els abusos dels anys passats.   

Per raons diverses no tinc una especial estima a l’expresident Aznar, entre d’altres 

perquè el 2003-2004 els va fer cas a vostès i amb uns arguments semblants als seus 

va tirar enrere una Llei que es deia de “dèficit zero”, la qual cosa es va qualificar per 

part d’algun diari que es feia a la ciutat com el “liberticidio de Aznar”. Ens hauríem 

estalviat moltes coses, entre elles un acord a l’agost del 2010 en què es va parlar per 

primera vegada de sostenibilitat de l’administració pública. Va ser la primera vegada 

que es va introduir aquest terme. Un concepte molt necessari per poder aturar el 

malbaratament d’aquests anys i del qual han abusat molts que han fet campanya 

intentant acontentar tothom amb els diners dels impostos que paguem tots.  

Finalment, com no pot ser d’una altra manera, aquest partit té el bon costum d’acatar 

les sentències. En aquest cas, com que ens sembla justa —i recordem que en el seu 

moment hi va haver una moció en aquest ple demanant que els funcionaris poguessin 

cobrar la paga i es va votar per unanimitat dels 27 regidors d’aquest consistori—, hi 

votarem a favor. 

 
 

 

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

vot del seu grup serà afirmatiu. Celebrem que avui per fi podem desfer en part una 

mesura que sempre hem anunciat com a injusta, malgrat lamentem que arriba tard 

després d’un procés llarg i laboriós.   
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta que el seu grup votarà favorablement a tots dos punts.  

D’altra banda, durant el debat s’ha escoltat la paraula “solidaritat” per part d’alguns 

grups municipals, en relació amb la paga extra de Nadal, i vull recordar a aquells 

grups que fan servir aquesta paraula que el meu grup l’any 2011 va presentar una 

proposta per tal de retirar la paga extra de Nadal als càrrecs electes de l’Ajuntament 

de Mataró, per tant, als càrrecs polítics, i no es va votar favorablement. La resolució 

va ser tres vots favorables de PxC i tota la resta de grups hi van votar contràriament, 

excepte la CUP, que s’hi va abstenir.  

 

 

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

aclareix que la voluntat del govern no era de no pagar, sinó que es trobava atrapat 

entre dues qüestions.  

D’una banda, la nebulosa que hi havia hagut fins ara de què fer davant d’una part 

meritada i no cobrada, així com la responsabilitat comptable que s’esdevé d’un ús 

indegut dels cabals públics si comences a pagar coses sense tenir-ne l’autorització. I, 

de l’altra, per poder pagar necessites jurisprudència i, per tant, la justícia necessita el 

seu temps. Ara que ja tenim un paraigua jurídic sota el qual emparar-nos, és quan es 

paga.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon al Sr. López que continua parlant de 

malbaratament i el que està fent el grup del PP és desmantellar l’estat del benestar i 

no arreglant els suposats malbarataments que ell diu que s’han fet. És evident que se 

n’han fet, però no ens pot acusar a nosaltres d’haver estat els provocadors d’aquesta 

crisi ni d’aquests abusos. Si avui estem desafectant una finca perquè s’hi pugui 

instal·lar l’escola Angeleta Ferrer és perquè en el seu moment el govern tripartit va fer 

aquesta inversió per al bé de la ciutat. Així podríem enumerar una inversió rere l’altra 
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que hem assolit i en les quals hem fet servir inversió privada per tirar-les endavant. 

No es pot seguir fent aquest discurs de culpar els altres posant la mirada en el 

passat. 

Parlava vostè de drets laborals i jo li recordo que vostès han fet una reforma laboral 

que és molt lesiva per als interessos dels treballadors i ha causat que centenars de 

milers d’ells acabin a l’atur.  

A més, encara que això sigui anecdòtic en el debat d’avui, a l’acta del 7 de novembre 

diu clarament que es va votar per 14 vots a favor i 13 en contra. 

Vostès juguen a recentralitzar l’Estat, a treure-li competències als ajuntaments amb 

l’excusa d’una crisi que no hem provocat nosaltres, ni els treballadors, i que vostès 

ens estan fent pagar anant més enllà del que seria raonable. Vostès estan demolint 

l’estat del benestar.  

 

 

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

Catalunya, respon al Sr. Martínez que durant anys el seu grup va formar part del 

govern i, per tant, són coresponsables de tot el que passi en aquesta ciutat. De 

mocions seves mentre en aquest país (Espanya) estàvem amb 5 milions d’aturats, ni 

una. Cap en quatre anys. No em faran responsable a mi del deute de 270 milions 

d’euros de PUMSA mentre vostès estaven al govern?  

Si vol fem oposició de l’oposició, però entenc que no és el cas.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que aquest consistori va renunciar 

voluntàriament, de forma unitària, a la paga extra del 2012 en solidaritat amb els 

treballadors públics. I quan la legalitat ha permès que els funcionaris la cobrin, aquí 

no hi ha hagut ningú que hagi reclamat cobrar la part meritada dels polítics. Hi 

continuem renunciant.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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Servei de Compres i Contractacions 
 

11  - APROVACIÓ PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL 

CONTRACTE DE GESTIÓ SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT 

COL•LECTIU URBÀ DE VIATGERS “MATARÓ BUS”.  

 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
Primer. Per acord del Ple Municipal de data 3 de juliol de 2008, es va adjudicar el 
contracte de la gestió en forma de gestió interessada del servei públic de transport 
col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”, a l’empresa “Corporació Española de 
Transporte, SA (CTSA)”, amb una durada de cinc anys, a partir del 1 de gener de 
2009. 
 
Segon. Per escrit de data 21/03/2013, l’adjudicatari va sol·licitar la pròrroga del 
contracte, i per escrit de data 22/10/2013 ha concretat les condicions d’aquesta 
pròrroga.  
 
Tercer. Mitjançant  informe de data 24/10/2012, complementat per informe de data 
21/11/2013, l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vistiplau del cap del Servei, en 
base als fets i fonaments de dret que exposa, proposa: 
 

1. Aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport 
urbà col·lectiu a l’empresa CTSA Mataró Bus per als anys 2014 i 2015 amb 
les condicions següents: 
 

a) Establir el següent quadre de compromisos de viatgers i de llindar mínim 
orientatiu per sota el qual cal revisar l’estructura de la xarxa: 

 

 
b) l’adquisició de 2 vehicles al 2014 i de 3 vehicles al 2015 de renovació 

estarà sotmesa a l’aprovació del corresponent pressupost del segon 
acord. 

 
c) l’empresa haurà d’implementar en el servei les millores tecnològiques 

proposades de creació d’un aplicatiu APP per a telèfons mòbils, la 
disponibilitat de xarxa WiFi en els autobusos i incorporar la informació en 
temps real de pas dels autobusos en la pàgina web del servei. 

2014 2015 
3.229.575 3.213.705
3.018.294 3.003.463 
2.807.013 2.793.221

límit superior
límit inferior 

llindar mínim orientatiu 
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2. Ordenar a l’empresa CTSA Mataró Bus a la presentació d’un pressupost de 
l’exercici 2014 durant el primer trimestre de l’any 2014.  
 
3. Mentre no s’aprova el pressupost del punt anterior, adoptar el criteri 
estipulat a l’article 37 del Plec de Condicions, de fer servir com a estimació de 
la darrera quota mensual incrementada amb el darrer valor d’inflació anual 
conegut (IPC General) 
 
4. Aprovar els documents comptables per als exercicis 2014 i 2015 d’acord 
amb els imports presentats de 4.527.239,95 € per al 2014 i de 4.527.125,75 € 
per al 2015. 

 
Quart. Consta en l’expedient informe del Servei de Gestió Econòmica i Intervenció 
General en el qual es conclou que si bé d’acord amb el Pla de sanejament vigent 
manca crèdit per atendre la pròrroga proposada, per a l’exercici 2014 l’excés de crèdit 
necessari respecte al previst al Pla d’ajust és només de -22.067,37 €, restant aquest 
restringit de la bossa de vinculació. Per a l’elaboració del pressupost de l’exercicic 
2015 s’haurà de considerar aquesta manca de crèdit. 
 
Cinquè. Consta a l’expedient informe de data 25/11/2013 de l’assessora jurídica del 
Servei de Compres i Contractacions, favorable a la legalitat d’acordar conforme al 
sol·licitat. 
 
Fonaments de dret 
 
La clàusula tercera del plec de condicions administratives i tecnicoeconòmiques que 
regeixen la present contractació preveu la possibilitat de pròrroga en 5 anys 
addicionals si es compleixen les condicions de la clàusula 20 i l’Annex 7, on es 
requereix d’una evolució favorable de les enquestes de qualitat del servei: IQP (Índex 
de Qualitat Percebuda) i IQM (Índex de Qualitat Mesurable). 
 
El Servei de Mobilitat informa que les dades d’aquests valors són favorables, pel que 
no hi hauria inconvenient en la pròrroga, si bé sol·licita que aquesta es limiti a dos 
anys, atès que s’ha previst en la redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana que 
s’iniciarà properament, la redefinició de la xarxa de transport urbà col·lectiu. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 
gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 
Atenció Ciutadana proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
acords:  
 
PRIMER. Aprovar la pròrroga del contracte del contracte de gestió servei públic de 
transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”, adjudicat a favor de Corporació 
Española de Transporte, SA (CTSA), amb les condicions següents: 
 

a) Establir el següent quadre de compromisos de viatgers i de llindar mínim 
orientatiu per sota el qual cal revisar l’estructura de la xarxa:  
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b) l’adquisició de 2 vehicles al 2014 i de 3 vehicles al 2015 de renovació estarà 
sotmesa a l’aprovació del corresponent pressupost del segon acord. 

 
c) l’empresa haurà d’implementar en el servei les millores tecnològiques 
proposades de creació d’un aplicatiu APP per a telèfons mòbils, la disponibilitat de 
xarxa WiFi en els autobusos i incorporar la informació en temps real de pas dels 
autobusos en la pàgina web del servei. 

 
SEGON. Ordenar a l’empresa CTSA Mataró Bus a la presentació d’un pressupost de 
l’exercici 2014 durant el primer trimestre de l’any 2014.  
 
TERCER. Mentre no s’aprova el pressupost del punt anterior, adoptar el criteri 
estipulat a l’article 37 del Plec de Condicions, de fer servir com a estimació de la 
darrera quota mensual incrementada amb el darrer valor d’inflació anual conegut (IPC 
General) 
 
QUART. Aprovar l’operació comptable tipus RCPOS núm. 104987 per import de 
9.054.365,70 € a càrrec de la partida 410100/441110/47900 dels pressupostos 
municipals que s’aprovin pels exercicis 2014 i 2015.” 
 

 

 

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

Popular, considera que s’ha avançat, tot i que poc, en aquesta qüestió. Per fi el 

govern reconeix que l’actual xarxa del Mataró Bus no funciona. El transport públic 

Mataró Bus és un desastre: no és efectiu, no és competitiu i no millora el caos 

circulatori que genera el trànsit de vehicles. Vostè ha dit que tal com anem no és 

sostenible.  

No obstant això, amb la proposta que vostès porten avui tinc la sensació que perdem 

dos anys. Que el Mataró Bus és un desastres ho sabem ara, ho sabíem fa dos mesos 

quan van iniciar el Pla de Mobilitat Urbana i jo fa anys que ho dic. Sabíem que el 

contracte acabava, que era un moment en què podíem replantejar l’actual xarxa de 

transport públic i la sensació que tinc ara mateix és que vostès fan la política de 

fugida endavant: dos anys més, hi haurà eleccions, i qui vingui després ja s’ho 

trobarà.  

Considerem que es perd una oportunitat per replantejar el transport públic a la ciutat, i 

per poder fer aquesta pròrroga de dos anys amb aquesta empresa vostès han tirat 

2014 2015 
3.229.575 3.213.705
3.018.294 3.003.463 
2.807.013 2.793.221

límit superior
límit inferior

llindar mínim orientatiu 
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d’enquesta de qualitat, perquè així consta al plec de condicions. Aquesta enquesta de 

qualitat diu que el transport públic Mataró Bus és excel·lent. A qui ho han preguntat? 

Als cada dia menys ciutadans que el fan servir? Preguntin-ho al conjunt de la 

ciutadania i s’adonaran que la gent no utilitza el Mataró Bus perquè no arribes als 

llocs ni ràpid, ni arribes on vols arribar, ni saps on va a parar cada línia. La gent no el 

fa servir perquè no és pràctic. Qui fa servir el Mataró Bus? Qui no té carnet de 

conduir i qui en té l’accés gratuït.  

Per tant, lamentem que perdem dos anys i el nostre vot serà contrari.    

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest 

punt. Entenem que la pròrroga és necessària en el benentès que s’està redactant un 

nou Pla de Mobilitat Urbana que redefinirà la xarxa. Hem de mirar de fer el transport 

públic més efectiu, més dinàmic i més assumible per tots els ciutadans. Lamentem, 

però, que s’hagi trigat tant de temps a iniciar aquest nou Pla i no acabem d’entendre 

per què dos anys i no com a molt un any. Aquest Pla de Mobilitat hauria d’estar a 

punt d’enllestir-se. No hi votarem en contra, perquè la pròrroga és necessària a fi que 

el Pla de Mobilitat Urbana comenci el seu camí. En aquest sentit, haurem d’intervenir 

no només els agents polítics de la ciutat, sinó també els socials i la ciutadania, a 

través d’un procés participatiu amb totes les garanties i qualitat, perquè necessitem 

una xarxa de transport urbà col·lectiu molt més moderna i rica en prestacions, que 

faci que els cotxes deixin de ser l’únic factor de mobilitat a la ciutat.  

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

també anuncia l’abstenció del seu grup, perquè el punt que es porta avui a votació 

ens porta a prorrogar el contracte del servei del Mataró Bus. Un contracte que es va 

aprovar al plenari del 2008. Nosaltres ens hi abstindrem, i això no vol dir que anem en 

contra de prestar el servei del Mataró Bus, perquè el 2009 el Mataró Bus va iniciar 

una millora en el seu servei, ampliant cobertures a la ciutat, horaris, reduint temps 

d’espera a les parades, etc., amb la intenció de cobrir necessitats com itineraris amb 
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més demanda, recorreguts més ràpids i ampliació d’horari nocturn. Però a finals del 

2012 ens van presentar una sèrie de retallades o reestructuració al servei del Mataró 

Bus. Així que el 2013 va començar amb aquesta reestructuració, reduint expedicions, 

unes 66, i l’anul·lació de viatges, la qual cosa va tenir una repercussió negativa en el 

servei que oferim a la ciutadania.  

D’altra banda, es van reduir els salaris dels treballadors del servei del Mataró Bus, 

amb l’amenaça que si no acceptaven aquesta rebaixa salarial començarien a 

acomiadar gent. Entenem que s’ha de garantir la continuïtat del servei bus a la ciutat i 

també que aquests treballadors, malgrat hagin patit aquesta rebaixa, puguin seguir 

donant cobertura a la nostra ciutat. Però creiem que retallar el servei que es presta a 

la ciutadania i retallar drets als treballadors no ens beneficia per res.  

No obstant això, ens hi abstindrem per poder mantenir la xarxa i per veure les 

millores que hi ha hagut als acords. També restem a l’espera del Pla de Mobilitat.  

 
 
 

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

Catalunya, manifesta que, després d’haver llegit l’expedient i haver escoltat la Sra. 

Calpe, és impossible votar-hi favorablement perquè aquesta opció no acontenta 

ningú. Hem de pensar que els viatgers de pagament al Mataró Bus representen al 

voltant del 20% dels usuaris. La resta no paguen. Aquesta és la realitat. Si ens costa 

gairebé 5 milions i la gent no n’està contenta —com, per exemple, els veïns de Cirera 

o dels Molins—, si no es dóna un bon servei cap al Rengle i la banda de la Nacional 

cap a Barcelona, si la mateixa regidora reconeix que no és el que necessitem, 

aleshores què estem fent? Prorrogar allò que manifestament no funciona bé no té 

sentit. També s’ha de dir que és impossible que el Mataró Bus arribi a casa de 

tothom, però tal com està plantejat avui dia no ofereix cap avantatge.   

Nosaltres ens hi abstindrem per la dificultat de millora del contracte, sense entrar en 

arguments com el que ha dit el Sr. Safont-Tria quan parlava de fugida endavant, però 

amb l’explicació que la regidora ha fet i el descontentament generalitzat que hi ha al 

voltant del Mataró Bus no hi podem donar suport.  
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, es mostra sorprès 

per les explicacions de la Sra. Calpe. D’entrada, però, dir que nosaltres hi votarem a 

favor, no perquè estiguem d’acord amb el que ha dit la regidora, sinó per 

responsabilitat. Hem de tirar endavant amb la xarxa del Mataró Bus i fins i tot hem 

d’agrair que la pròpia empresa s’avingui a rebaixar els paràmetres pels quals es 

computaven els bonus-malus.  

És sorprenent la crítica de la regidora d’avui, però també del febrer del 2012, quan va 

fer aquell anunci en l’audiència pública relativa al servei del Mataró Bus. Sorprèn que 

faci aquest posicionament quan tots els informes que avui presenta per a la votació 

de l’ampliació d’aquest expedient són favorables.  

Crec que va ser un o dos plens després del febrer del 2012 que nosaltres ja vam fer 

una petició en aquest ple per tal de començar a fer un nou contracte si l’actual era 

millorable, en lloc de fer la proposta de retallades que van trigar un any a entrar en 

funcionament.   

És molt fàcil també criticar-ho absolutament tot, però vull recordar que en aquells 

moments la situació de la qual veníem era d’una xarxa consolidada per sobre dels 4 

milions i mig de passatgers. I recordem també que els 5 milions es van assolir i 

sobrepassar. Per tant, en aquells moments s’havia de donar resposta a una 

necessitat que hi havia en aquesta ciutat. Per exemple, es va donar resposta a 

moltes de les demandes i peticions que hi havia sobre la taula, com el servei del 

c/Galícia a 2/4 de 7 del matí perquè uns treballadors poguessin anar fins a la Renfe 

per anar a treballar.  

És evident que ara no estem en aquelles condicions laborals de la població que 

aleshores teníem. També vull aclarir que la pròrroga de cinc anys no és automàtica, 

sinó que es pot diversificar en els anys que es vulgui. No necessàriament s’han de 

complir els 5 anys.  

Tinc la sensació que hem perdut el temps, ja que el Pla de Millora Urbana que ha de 

fer la Diputació segurament encara trigarà més d’un any i després encara s’ha de 

posar a debat i a disposició de la ciutat. Aquests dos anys ja els passarem.  

Per tot plegat, lamento les crítiques i que no vinguin acompanyades pels informes 

tècnics pertinents adjunts a l’expedient. Malgrat això, hi votarem favorablement per 

responsabilitat.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8).  

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

Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 10,   corresponent als membres del grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

Urbanisme, Patrimoni, Medi ambient i Habitatge 
 

12 -  APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL DOCUMENT DE 

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL, 

RELATIVA AL SÒL NO URBANITZABLE.  
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en resolució 
de 17 de juny de 2013, va suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual 
del Pla general d’ordenació municipal, en relació amb el sòl no urbanitzable i 
d’actualització del plànol de classificació del sòl de tot el municipi, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament, fins que, mitjançant un text refós s’incorporessin les 
prescripcions següents: 
 
1. Cal completar l’adaptació de la proposta a les determinacions del Pla Territorial 

Metropolità, del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i del Pla director 
urbanístic de la línia orbital ferroviària, en els termes indicats a l’apartat 1 de la 
part valorativa de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
31 de maig de 2013, i sol·licitar informe a la Direcció General del Transport 
Terrestre. 
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2. Cal esmenar els aspectes de refosa del planejament municipal vigent d’acord 
amb les indicacions de l’apartat 2 de la part valorativa de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 31 de maig de 2013 i sol·licitar informe a 
la Direcció General de Carreteres, a la Secretaria de la Delegació del Govern en 
les Societats Concessionàries d’Autopistes, a la Direcció General de Ferrocarrils 
del Ministeri de Foment i a l’Adif. 

 
3. Cal corregir el redactat dels articles 124, 203, 205, 207, 315, 321, 324 i 47 de la 

normativa del Pla general d’ordenació i 191, 197, 198, 201bis, 200 i 289 del 
Catàleg de masies i cases rurals, en els termes indicats a l’apartat 3 de la part 
valorativa de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 31 de 
maig de 2013.  

 
Han estat sol·licitats els informes indicats i, incorporades les prescripcions de l’acord 
d’aprovació definitiva i dels informes rebuts. 
 
En l’informe tècnic municipal dels canvis introduïts al document, consta detalladament 
les modificacions efectuades per reajustos d’adaptació gràfica al Planejament 
territorial; incorporació de les prescripcions literals a l’articulat per adaptació al Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i correccions d’errors materials. 
 
Vistos els informes precedents i l’article 92 Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si 
s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.-   Aprovar el Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació 
municipal en relació amb el sòl no urbanitzable i d’actualització del plànol de 
classificació del sòl de tot el municipi (Modificació puntual del Pla general PGOM-96, 
sòl no urbanitzable – Adaptació del Pla general d’ordenació de Mataró al planejament 
territorial i director), d’acord amb les prescripcions establertes en la resolució de 17 
de juny de 2013, del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon.-   Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: dos 
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic. 
 
Tercer.-  Notificar-ho als interessats en l’expedient als efectes escaients.” 
 
 

 

 

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

Popular, recorda que aquesta aprovació ja va passar pel ple i ells s’hi van abstenir. 

Vam reconèixer que era un avenç. Veníem d’una zona no urbanitzable i gairebé gens 

planificada, amb uns espais agrícoles i forestals on no es tenia clar què s’hi podia fer 
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o no. I d’alguna manera hem avançat: hem situat l’activitat agrícola com a l’eix 

principal d’aquest territori, tal com ha de ser.  

Malauradament, però, no acabem d’estar contents del tot. De fet, tampoc no acabem 

d’estar d’acord amb les modificacions que vénen a través d’Urbanisme de la 

Generalitat. D’alguna manera s’està obrint la porta a usos no agrícoles i això ens 

preocupa. S’hauria d’haver filat molt més prim, i més tenint en compte que Unió de 

Pagesos va mostrar la seva disconformitat amb aquestes modificacions, perquè 

acabaven de retallar el que consideraven important.  

Ens hem de preguntar si volem unes Cinc Sènies molt boniques però sense activitat 

agrícola o realment volem unes Cinc Sènies amb pagesos. Aquí hi ha temes 

importants com és el Catàleg de Masies, que no contempla els edificis anteriors a 

l’any 56, la qual cosa suposa que una gran part de cases que són de pagesos no 

entren en aquest catàleg i, per tant, a l’hora d’administrar possibilitats o d’ampliar 

l’activitat agrícola amb altres fonts d’ingressos quedaran molt limitades.  

Per tant, per nosaltres la prioritat és preservar l’espai agrícola i que aquest espai sigui 

viu i tingui garanties de continuïtat. Amb el màxim de facilitats per a aquells que estan 

produint, és a dir, per als pagesos. No estem radicalment en contra que 

excepcionalment i en casos molt concrets i limitats es puguin desenvolupar altres 

activitats. I que el Catàleg de Masies encara no s’hagi presentat també ens genera 

incertesa. Per tant, novament ens hi abstindrem.  

 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, aclareix al Sr. Safont que el Catàleg de Masies no s’ha 

presentat únicament i exclusiva perquè hi ha una sol·licitud per part de la pagesia de 

Mataró. Els pagesos van anar a parlar amb la Generalitat i els estan escoltant i 

també al govern de la ciutat.  

Hi ha un dia, no recordo quin, en què vindrà el director general d’Urbanisme i la 

persona encarregada principalment del sòl no urbanitzable i del tema del Catàleg de 

Masies, per trepitjar les Cinc Sènies. Estem organitzant unes jornades per fer arribar 

els petits punts que queden pendents —estem parlant únicament de 10 cases, de les 

quals sembla que no hi ha acord de si s’han d’incloure o no al Catàleg—.  
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Per tant, hi ha un esforç molt important, també per part de la Generalitat, per escoltar 

els propietaris i els pagesos i per venir a veure què tenim a Mataró i a les Cinc 

Sènies.  

 

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. 

  

 

 

13  -  DEMANAR AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT LA MODIFICACIÓ DEL PLA DIRECTOR 

URBANÍSTIC APROVAT EL 12-4-2010, PEL QUE FA AL TRAÇAT 

DE LA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA AL SEU PAS PER 

MATARÓ.  
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Pla director urbanístic de la línia orbital ferroviària (PDU-LOF), aprovat el 12 d’abril 
de 2010, amb l’objectiu de concretar i delimitar la reserva de sòl per a la línia orbital 
ferroviària, afecta especialment l’espai agrícola de les Cinc Sènies del terme 
municipal de Mataró. 
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En el tràmit previ a l’aprovació definitiva, l’Ajuntament de Mataró va treballar 
conjuntament amb l’equip d’enginyers de “Barcelona Regional” per trobar un traçat 
del tram 4 de la infraestructura ferroviària que, entre d’altres coses, proporcionés 
menys impacte a l’espai agrícola de les Cinc Sènies, amb el soterrament total o 
diverses alternatives, que passava pel Pla de Sant Simó o desplaçava el traçat cap al 
límit del nucli urbà de Can Quirze i la falda del Turó d’Onofre Arnau. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en acord d’1 d’octubre de 2009, va demanar a les institucions 
que tenien competència en la tramitació i aprovació del Pla director urbanístic 
esmentat, a nivell parlamentari i de govern estatal i autonòmic, el soterrament del 
tram marítim de la línia R1 de rodalies al pas per la ciutat i el manteniment de 
l’estació actual, per tal de garantir un correcte desenvolupament urbanístic del front 
marítim. 
 
Aquesta petició de l’Ajuntament no va ser atesa, i el PDU-LOF preveu a l’extrem 
oriental la connexió de la línia amb una variant soterrada que circula pel centre de la 
ciutat i per l’espai agrícola de les Cinc Sènies, amb 4 estacions.  
 
El pas de la línia per les Cinc Sènies es preveu soterrat i paral·lel a la ctra. de Mata 
per sota el polígon industrial de Mata–Rocafonda, desprès al límit de la urbanització 
de Can Quirze i, posteriorment a la falda del Turó d’Onofre Arnau, fins a la connexió 
amb la línia costanera a l’àmbit de la riera de Mata. També es preveu una àrea de 
tallers a la ctra. de Mata, davant el polígon de Mata–Rocafonda. El traçat inclou la 
connexió de la variant amb la línia de rodalies R1, en els dos extrems de la ciutat pota 
sud i pota nord, amb enllaços a nivell per no intervenir en l’actual línia R1 del litoral. 
 
Arran de la tramitació de la modificació del Pla general en sòl no urbanitzable, i de la 
prescripció de redactar un Text refós que, entre d’altres, obliga a refondre les 
determinacions del Pla director de la Línia Orbital Ferroviària, el col·lectiu de pagesos 
de Les Cinc Sènies, Unió de Pagesos i Assemblea Pagesa, han manifestat una 
oposició constant al traçat ferroviari previst a l’espai agrícola de les Cinc Sènies. 
 
Per això, els serveis tècnics municipals han tornat a analitzar el traçat previst pel Pla 
director urbanístic de la línia orbital ferroviària en el tram nord de Mataró, en el seu 
encontre amb la línia R1 per les Cinc Sènies, sobretot per l’excessiva llargada 
d’aquesta “pota nord” de la variant ferroviària de la R1 i per l’impacte que pot 
comportar a l’obturació de l’aqüífer la construcció de la línia i en especial dels tallers–
magatzem “cap de línia” a les Cinc Sènies en una posició longitudinal a l’aqüífer. 
 
El soterrament del tram marítim de la línia R1 a Mataró, reclamada en l’acord dels 
Grups Municipals de l’any 2009, simplificaria les trobades dels ramals de la “pota 
nord”, ja que també serien soterrats, no caldria salvar els creuaments amb l’antiga 
carretera N-II ni modificar les seves rasants. Per tant no hi hauria cap impediment per 
acostar el ramal a la zona urbana de la ciutat, per les Cinc Sènies, sense cap impacte 
en l’aqüífer ni en el pas a través de la carretera N-II, amb l’estalvi de 2.010 metres de 
soterrament de la traça de la “pota nord”. 
 
La proposta de modificació es basa en mantenir la traça ferroviària per les rondes de 
l’Eixample de Mataró fins la Riera de Sant Simó, a fondàries de també uns 31 metres  
per evitar afectacions urbanístiques en el tram urbà, amb una nova estació a la rda. 
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Alfons X el Savi, entre el c. Pacheco i la rda. Cervantes, amb dos pous d’accés en els 
extrems, a les places de Tirant Lo Blanc i Puerto Rico. 
 
L’ajustada amplada de 20 metres de la rda. Alfons X, per a una estació d’una 
amplada total entre 16,5 i 17 metres, obliga a la construcció en mina de l’estació 
desprès d’executar els murs pantalla de la nova estació separats més de 1,50 metres 
dels edificis. 
 
La zona de tallers i magatzem de la nova proposta es localitza linealment a la riera de 
Sant Simó amb una longitud d’uns 350 metres  i amplada de fins a 150 metres, el que 
comporta la mínima afectació de l’aqüífer i l’alliberament de les afectacions de sòl 
provocades per la LOF, que tant preocupa al col·lectiu dels pagesos, entre els nuclis 
urbans de Mataró i Llavaneres.  
 
La reducció dels 2 km de la “pota nord” ajudaria a reduir el sobrecost que suposa el 
soterrament dels 3 km de línia R1 pel front marítim de Mataró, que es compensa 
sobradament amb el gran valor que representaria per a la ciutat l’alliberament de la 
traça marítima ferroviària davant la ciutat consolidada. 
 
D’altra banda la majoria de sòls pels quals discorreria aquest nou traçat proposat 
corresponen al sector de sòl urbanitzable delimitat “El Pla de Sant Simó” previst pel 
Pla General i que es manté d’acord a les determinacions del Pla Director del Sistema 
Costaner, el que representa que el impacte es mínim sobre els sòls qualificats de no 
urbanitzable a l’àmbit de les Cinc Sènies. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar PROPOSO al Ple Municipal l’adopció dels següents  
ACORDS: 
 
Primer.- Proposar a la Direcció General de Transports i Mobilitat, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la modificació del traçat de la 
Línia Orbital Ferroviària, al seu pas per la ciutat de Mataró, prevista en el Pla Director 
Urbanístic aprovat el 12 d’abril de 2010, en base als arguments detallats en la part 
expositiva de la present proposta i segons el document tècnic que s’adjunta a la 
mateixa, titulat “PROPOSTA DE NOU TRAÇAT DE LA LÍNIA ORBITAL 
FERROVIARIA al pas pel sòl no urbanitzable de Mataró”. 
 
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades, als efectes 
escaients.” 
 

 

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

Popular, opina que la línia orbital representava un atac salvatge a les Cinc Sènies. 

Així s’ha manifestat la pagesia i un conjunt molt important de la ciutadania.  

En aquell moment, quan això es discutia i en parlàvem al Ple, nosaltres no podíem 

creure que s’hagués escollit la pitjor opció. I la pitjor opció quina és? D’entrada, és 

l’opció que destrueix més territori amb activitat agrícola. I també és la més cara. I 
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aquesta, la que està provada, ho és. La pitjor opció era la que posava en risc i perill 

l’activitat agrícola, perquè podia interferir en els aqüífers de moltes explotacions 

agrícoles de les Cinc Sènies. I malgrat ser la pitjor opció, és la que es va aprovar. No 

ens podíem creure que una administració pública tirés endavant un projecte tan 

salvatge com aquest. Nosaltres ens preguntàvem per què no s’optava per una via 

més econòmica, amb un traçat alternatiu. I vam presentar traçats alternatius, però 

se’ns deia que no eren viables tècnicament.  

No obstant això, avui se’ns presenta una nova proposta, una alternativa, que els 

tècnics diuen que és viable. Per tant, en què quedem? És viable o no? De qui depèn? 

Malauradament, aquesta és la tònica de molts i molts governs que patim els 

ciutadans.  

Per sort, aquest govern ens aporta una nova alternativa que és menys agressiva amb 

el territori i que afectarà menys pagesos, però la solució que a nosaltres ens 

agradaria és que l’afectació del sòl que ara tenen a la zona de les Cinc Sènies 

desaparegués, perquè el projecte del tren orbital és inviable. És impossible que 

d’aquí a 15 o 20 anys tinguem recursos econòmics per fer un traçat d’un tren que 

ningú no se’l creu. I, mentrestant, hi ha tot un seguit de càrregues sobre un sòl que 

impliquen que molts pagesos es vegin limitats en la seva activitat.  

Per tant, alternatives al transport públic n’hi ha de molt més barates i interessants i 

apostar per aquestes macroestructures és absurd a dia d’avui. Aquestes polítiques 

formen part del passat i hem d’optar per fer polítiques de transport racionals i 

adaptades al territori.  

En definitiva, celebrem el canvi perquè l’agressió és menor, però ens hi abstindrem 

perquè la solució definitiva era retirar l’afectació del sòl agrícola que suposa aquest 

tren orbital.  

 

 

 

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

Catalunya, manifesta que el seu grup no es resigna al fet que el transport públic, i el 

tren en concret, no doni el servei que ha de donar. L’aposta ha de ser aquesta i parlar 

de què passarà a tants anys vista suposa fer un debat una mica surrealista.  
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, diu que el seu grup 

valora i es felicita pel fet que s’hagi avançat en una millora respecte al projecte 

aprovat al seu moment. Venim d’unes tramitacions i uns acords de Ple, en què 

pràcticament en conjunt es va demanar una sèrie d’al·legacions a les institucions que 

tenien les competències de la tramitació i aprovació. Aquestes al·legacions no van 

ser tingudes totes en compte, però si ara podem presentar una millora estarem 

contents que així sigui.  

La línia orbital, que representava connectar Mataró dins del segon arc metropolità 

amb ciutats com Granollers, Terrassa, etc., també ens aportava una millora 

qualitativa i quantitativa pel que fa al transport col·lectiu a la ciutat, amb la inclusió de 

4 estacions, a més de la que hi ha a baix a mar.  

Ara bé, és cert que el que aprovem ara no és un projecte, sinó el fet de demanar al 

Departament de Territori i Sostenibilitat que s’ho miri. Suposo que ja hi ha hagut 

alguna conversa, però estem més lluny ara que no al 2010 o al 2008. Les 

circumstàncies són les que són, però és veritat que les grans infraestructures de país 

es treballen a 30 o 40 anys vista. Dissortadament no estem en el moment de veure-

ho factible. Però ens alegrem i felicitem els tècnics de la casa i, en especial a Joan 

Miró. En definitiva, desitgem que es puguin valorar aquestes solucions per part de qui 

n’és el responsable de la seva aprovació i que això sigui una realitat al més aviat 

possible, malgrat les dificultats tècniques de la seva execució. Ja ho anirem veient. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, està d’acord que ara es fa un pas endavant 

en una infraestructura projectada a molts anys vista, on l’administració de l’Estat mai 

no hi ha posat la mirada. En tot cas, teníem un disseny que avui hem aconseguit 

modificar, amb la intenció de satisfer molt més a tothom. És important, perquè això 

significa que no perdem res i que estalviem diners amb aquesta proposta, perquè 

són quilòmetres de via soterrada que s’eliminen. I també eliminem l’afectació a les 

Cinc Sènies, en tot el que semblava que era important, tant les mines, com els 

aqüífers i la capa freàtica. La veritat és que si d’aquí a uns anys, amb unes noves 

tecnologies de perforació i tunelatge, som capaços de fer més econòmic això, 

probablement ho tindrem i el soterrament de la línia de la costa. 
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El que vostès han fet molt bé ha estat posar sobre la taula les dificultats que aquesta 

línia no serà demà ni demà passat. Això és el que hem d’expressar als nostres 

ciutadans. És una infraestructura que està pensada per d’aquí a molt temps. Però si 

podem treure de sobre un pes a gent de les Cinc Sènies, això significa un pas 

endavant. 

 

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. 

 

 

 

14  -  APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL, A 

L’ÀMBIT DE LA RIERA DE CIRERA-ROCAFONDA 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que la regidora Rodríguez, en Junta 

de Portaveus, ha comentat que retirava aquest punt del Ple.  
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Via Pública 
 

15 - ESTIMAR LES AL•LEGACIONS FORMULADES PER 

INFRACCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents Procedimentals: 
 
PRIMER.- Per Providència de 12 d’agost de 2013, es va incoar expedient 
sancionador a Margarita Ors Muñoz, per la comissió d’una infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest 
a través de l’informe emès en data 15 d’abril de 2013 per Salut Pública. 
SEGON.- En data 3 d’octubre de 2013 es va dictar proposta, que es va 
concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de 
la qual es dóna per reproduït. 
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a 
Margarita Ors Muñoz, en data 22 d’octubre de 2013, i es comunicà als 
interessats/des el termini corresponent per a formular al·legacions. 
QUART.- En exercici de la facultat concedida, Margarita Ors Muñoz, en data 
23 d’octubre de 2013, va presentar al·legacions a la proposta de resolució 
formulada per l’instructora. 
 
Fets provats: 
 
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part 
denunciada entenem el següent: 
 
La senyora Ors manifesta al seu escrit d’al·legacions que posseïa un gos, de 
nom Nuca,  i que aquest va morir a l’agost d’aquest any. 
Per tal de demostrar les seves al·legacions, ens aporta còpia del certificat 
d’incineració de l’animal per part de l’empresa INECO SL, un informe de la 
Clínica Veterinària de Mataró, i còpia de la sol·licitud de baixa de l’animal al 
cens de l’Ajuntament de Mataró.  Per aquests motius sol·licita l’arxiu de 
l’expedient. 
Analitzada la documentació aportada per la interessada, queda demostrat 
que no té obligació de renovar la llicència per a la conducció de gossos 
perillosos, mentre no posseeixi  o condueixi un altre gos d’aquestes 
característiques.  
 
Fonaments de Dret: 
 
Aquesta autoritat sancionadora procedeix a dictar resolució de conformitat 
amb el que disposa l’article 15 del Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre 
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procediment sancionador, d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya. 
En atenció als fets declarats provats resulta procedent estimar les 
al·legacions presentades i declarar el sobreseïment del present expedient 
sancionador. 
 
Competència Sancionadora: 
 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en 
relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos atorga la competència 
sancionadora a l’Alcalde per infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas 
de infraccions de caràcter greu i molt greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per 
Resolució de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, 
que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en 
consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, 
proposo al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Estimar les al·legacions formulades per Margarita Ors Muñoz, pels 
motius recollits en la part expositiva del present acord. 
SEGON.- Declarar la finalització del present procediment administratiu 
sancionador en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 
 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
    Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania 

 

16  - DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE 18-11-2013 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL 

PLA DIRECTOR DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT DE MATARÓ 2013-2016. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals,  dóna compte de 

l’acord de Junta de Govern Local. 

 

“Relació de fets 
 
1. Per acord del Ple de 8 de setembre de 2005 es va aprovar per unanimitat l’adhesió 
de l’Ajuntament de Mataró a la Declaració dels Governs Locals pels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides. 
 
2. En aquest marc es va aprovar l’any 2006 el primer Pla Director de Solidaritat i 
Cooperació al Desenvolupament de Mataró per promoure en les seves línies 
d’actuació els objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 
 
3. En l’actualitat es vol aprovar un nou Pla Director de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament de Mataró 2013-2016, realitzat de forma participativa i amb el qual 
es vol renovar el compromís de treballar per mantenir i ampliar la política pública de 
cooperació municipal. 
 
4. Els objectius estratègics i transversals del Pla Director de Solidaritat i Cooperació 
al Desenvolupament de Mataró 2013-2016 són els següents: 
 
Objectius estratègics: 
 
- Impulsar el Desenvolupament Local i Comunitari 
- Promoure en el nostre municipi un model de societat més solidària 
- Afavorir la promoció i defensa dels drets humans i laborals, així com el foment de la 
cultura de la pau i la resolució pacífica dels conflictes 
- Promoure el comerç just, el consum responsable i la banca ètica 
- Enfortir capacitats per promoure el codesenvolupament i el diàleg intercultural. 
 
Objectius transversals: 
 
- Equitat entre les dones i els homes: Promoure l’equitat entre les dones i els homes 
mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la política de 
cooperació per al desenvolupament del municipi. 
- Governança democràtica, drets humans i enfortiment del teixit social: Promoure el 
respecte integral i la consolidació dels drets humans, la governança democràtica i 
l’enfortiment del teixit social en el conjunt de l’acció de cooperació al 
desenvolupament del municipi. 
- Sostenibilitat del desenvolupament: Promoure la sostenibilitat del desenvolupament 
en la seva triple dimensió (social, que inclou les dimensions cultural i política; 
ambiental, i econòmica), en tots els àmbits de la cooperació per al desenvolupament 
del municipi. 
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Fonaments de dret  
 
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la 
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. 
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, 
recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els 
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació. 
 
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots 
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores 
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de 
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb 
periodicitat trimestral. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords:  

  
Primer.-   Aprovar el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de 
Mataró 2013-2016, d’acord amb el text literal adjunt. 
 
Segon.-  Derogar el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament 
aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2006. 
  
Tercer.-  Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 
 
 

 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, felicita el regidor 

Fernández per la feina feta. En primer lloc, per haver continuat la feina que s’ha fet 

durant molts anys per tornar a tenir un Pla Director de Solidaritat i Cooperació al 

Desenvolupament a la nostra ciutat, que, entre d’altres, valida molt la feina que estan 

fent les entitats a Mataró. És veritat allò que diem que Mataró és solidària. En segon 

lloc, per haver convençut al seu alcalde, imagino, per fer aquest Pla Director, ja que 

el seu alcalde, ha dit, en referència al Tercer Món i, en concret, a la feina que s’està 

fent a Txiapes, que “es veuen clarament tots els muntatges ideològics d’alguns, que 

permeten d’anar fent la viu-viu, tot i ser pèssims gestors”. O parlant de voluntariat 

deia que hi ha “un papanatisme exagerat que és contraproduent per al propi àmbit de 

la cooperació”.  

Felicitats, Sr. Fernàndez, perquè vostè —quelcom d’inèdit en aquesta democràcia— 

ha hagut de convèncer el seu alcalde que allò que deia en el seu llibre no és veritat.  
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, respon que des 

que té aquesta responsabilitat sempre ha dit que hi hagi qui hi hagi al govern 

municipal, l’Ajuntament de Mataró sempre ha estat compromès amb aquest món: 

regidors, persones i partits diferents.  

Vostè ho sap, però altres persones que ens puguin escoltar potser desconeixen que 

l’Ajuntament de Mataró és el que fa l’aportació econòmica més gran al Fons Català 

de Cooperació i que formem part de la seva Junta Directora d’una manera ben 

merescuda. És cert que ve de lluny i, per tant, no cal aquesta felicitació.  

D’altra banda, dir que no he tingut cap problema en cap moment ni amb l’alcalde ni 

amb la resta de companys de l’Ajuntament. Hem treballat amb tota llibertat. Les 

frases que vostè ha llegit han estat tretes de context i, per tant, poden semblar el que 

no són.  

   

 
 

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

Catalunya, no li sembla bé que anem presumint que som l’Ajuntament més solidari de 

tot Catalunya quan tenim la taxa d’atur que tenim, que és la més alta dels 

ajuntaments grans.  

 

 
 

Direcció d’Esports 
 

17  - APROVAR EL CANVI DE DENOMINACIÓ DEL CAMP 

MUNICIPAL D’ESPORTS PERQUÈ PASSI A DENOMINAR-SE 

“CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DEL CENTENARI”. 

 

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

proposta següent: 

 
“Enguany el Club Esportiu Mataró està celebrant el centenari de la seva fundació amb 
tot un seguit d’actes. Un dels més rellevants va ser l’acte institucional que es va 
celebrar al Saló de Plens de la ciutat. 
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En aquest acte institucional el President del CE Mataró EF, el Sr. Albert Gibert,  va 
sol·licitar formalment a la corporació que en motiu dels cents anys d’història de 
l’entitat, el Camp Municipal d’Esports passés a denominar-se, Camp Municipal 
d’Esports del Centenari. 
 
Tan mateix, el Consell Municipal d’Esports, en sessió celebrada el passat dia 11 de 
novembre, va acordar, per unanimitat, sol·licitar al Ple de l’Ajuntament de Mataró el 
canvi de nom del Camp Municipal d’Esports proposant com a nou nom “Camp 
Municipal d’Esports del Centenari”  
 
L’article 5 de l’annex I del Reglament de participació ciutadana, contempla com a 
funcions del consells de participació, entre d’altres, emetre informes i formular 
propostes o suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i equipaments 
de l’àmbit d’actuació del consell, així com en relació a les actuacions que es 
desenvolupen també a la ciutat en aquest àmbit, ja sigui promogudes per les diferents 
administracions o bé des de les entitats. 
 
Per tot l’exposat, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el canvi de denominació del Camp Municipal d’Esports perquè passi 
a denominar-se “Camp Municipal d’Esports del Centenari”.  
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Mataró per a la signatura 
de tota la documentació que calgui per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Municipal d’Esports, al Club Esportiu 
Mataró  i a la secció de patrimoni.” 
 
 
 

 

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

Popular, anuncia el seu vot favorable. Nosaltres no posarem en qüestió el que ha 

aprovat el Consell Municipal d’Esports ni la petició que s’ha fet des del mateix 

president. Màxima consideració i, per tant, suport total.  

Senzillament ens queda una mica la sensació que potser s’hauria hagut de buscar un 

nom més singular per a un camp d’esports important per a la ciutat.  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Juan Gabriel Ponce, regidor 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya 

 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
18 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 

L’ESTALVI DE DINERS PÚBLICS A TRAVÉS DE LA 

MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE GRUA. 

 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“El mes d’octubre l’Ajuntament de Mataró ha iniciat el procés per a la renovació de 
l’adjudicació a una empresa externa de l’explotació del “Servei de retirada o 
desplaçament de vehicles de la via pública”. 
 
Segons el plec de condicions, el cost del contracte per quatre anys són 
2.134.000,00€, més 448.140,00€ d’IVA, que fan un total de 2.582.140€. 
 
La grua és un servei públic i per tant és possible gestionar-lo de manera directa i no 
pas a través d’una empresa concessionària externa. 
 
El model de gestió dels serveis públics té més a veure amb criteris polítics i ideològics  
sobre el model de societat i sobre l’aposta per reconèixer la igualtat i garantir els drets 
socials, que no pas amb criteris jurídics o tècnics. Malgrat tot, sovint sentim a dir que 
les opcions privatitzadores o externalitzadores de serveis compten amb un major 
estalvi, viabilitat i seguretat jurídica, però això és senzillament fals. 
 
Així, des d’un punt de vista polític o d’oportunitat, la gestió que fem a la nostra ciutat 
dels serveis públics depèn d’una prèvia decisió sobre la vinculació més o menys 
lligada al control democràtic del sector públic, que suposarà una major o menor 
assumpció de responsabilitat en la gestió. 
 
Està demostrat que si la municipalització es fa ben feta, és més elevat el benefici 
social que pot extreure’s de la gestió directa dels serveis públics, que no pas el 
presumpte i no sempre real benefici que pugui suposar una gestió indirecta que, no 
ho oblidem, té per objectiu un benefici industrial a restar del que es deixi de destinar 
en recursos humans i materials que tant afecten la qualitat d’un servei. 
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La gestió directa del servei de la grua municipal ens aportarà una generació 
d'ocupació estable en els serveis corresponents i una modulació de les tarifes i 
planificació de les inversions basades en criteris socials, econòmics, municipals, 
ecològics...  
 
Un cop analitzats els comptes de les despeses pagades a l’empresa privada que 
actualment gestiona l’arrossegament de vehicles a la ciutat de Mataró, ens adonem 
que paguem molt més del cost real del servei, amb un excessiu benefici industrial per 
a l’empresa privada. Podem afirmar que una gestió directa suposaria un estalvi 
econòmic molt important per a l’administració pública. 

• Què paguem actualment? 

710.712,71€ anuals de despeses del contracte de retirada de vehicles. Aquestes 
depeses inclouen: 
Manteniment de vehicles, combustible, lubricant vehicles, assegurances de les grues, 
telèfon, correu, material oficina, fungibles, uniformat personal, desenvolupament 
aplicació grues telemàtiques, PDA’s, manteniment anual, quota anual per grua, 
comunicacions, cost de personal, l’IVA i el benefici industrial. 
 

• Quina és la nova proposta del govern? 

Entre 605.000€ i 645.535€ anuals de despeses del servei de retirada de vehicles amb 
una nova contractació i adjudicació a una empresa privada.  

• Quina és la nostra proposta? 

Fer la gestió directa del servei de retirada de vehicles mitjançant l’empresa municipal 
GINTRA, que actualment ja gestiona una part d’aquest servei com és el dipòsit de 
vehicles.  
 
Els beneficis que obtenen les empreses adjudicatàries per prestar el servei podrien 
revertir en la ciutat, ja sigui tant des del punt de vista de l’estalvi econòmic com pel 
que fa a la millora del servei, de les condicions laborals del personal treballador i del 
foment de l’ocupació. 
 
Si fem un càlcul aproximat de les despeses directes d’aquest servei veiem que els 
costos podrien ser: 
 
1. Actualment hi ha municipis que disposen de vehicles grua a través de 
“Renting” a raó de 1.400€/grua/mes (IVA a part) amb un servei de 30.000 km/any, 
canvi de rodes segons desgast sense límit de quilometratge, reparacions, canvi de 
peces, mà d’obra i manteniment inclosos. Assegurança amb franquícia màxima de 
360 € i gestió d’ITV. Servei d’atenció personalitzada 24 h /365 dies l’any: 
 
2 grues l’any ens poden costar 33.600€ + IVA= 40.656€ cost 2 grues/any. 
 
2. Està establert un promig de 6.700 arrossegaments l’any. Si calculem un 
desplaçament aproximat de 9km per cada arrossegament són 60.300km anuals. Amb 
un consum de 8 litres gasoil/100km podem preveure una despesa anual de 6.994,8€ 
en gasoil. 
 



 72

3. Altres despeses com el telèfon, material d’oficina, uniformat personal: 3.000€ 
any. 
 
4. El cost de personal ve establert per l’estatut dels treballadors i el conveni 
col·lectiu vigent per al sector d’aparcaments de superfície. El cost de les 12 persones 
gruistes i un encarregat, tal com consta en la proposta del nou plec de clàusules 
administratives, suma un total de salari anual brut de 269.938,53€. 
 
Si hi afegim el 30% de seguretat social suposa un cost anual en personal de 
350.920,08€. 
 
5. En la gestió directa d’un servei obligatori no es paga el 21% d’IVA. 
 
6. Les inversions com les PDA’s i altres aplicacions  ja estan pagades i l’actual 
empresa privada  les hauria de retornar al finalitzar el contracte (13.508€). 
 
En total calculem un cost aproximat de la gestió directa del servei de 401.570,8€ 
anuals. 
 
La proposta de municipalitzar el servei suposaria un estalvi de 243.964,2€/anuals i un 
estalvi de 1.463.785,5€ per el període de 6 anys que pot durar el contracte amb 
l’empresa privada. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple 
Municipal l’adopció dels acords següents: 

1. L’Ajuntament de Mataró aturarà l’expedient de contractació del servei de 
retirada de vehicles de la via pública que ha estat iniciat per la Junta de Govern Local. 
S’iniciaran els tràmits per suspendre la licitació per a l’adjudicació del contracte. 

2. L’Ajuntament de Mataró estudiarà els costos de la gestió del Servei de 
retirada o desplaçament de vehicles de la via pública de forma directa, i/o través de 
l’empresa municipal GINTRA. 

3. En cas que l’estudi demostri que la gestió a través de l’empresa GINTRA 
suposa un estalvi econòmic, l’Ajuntament adjudicarà a aquesta empresa municipal el 
Servei de retirada o desplaçament de vehicles de la via pública.” 

 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que aquí hi ha una seguit de dades 

numèriques que no han pogut contrastar i demana que la Sra. Regidora faci els seus 

números per prendre posteriorment la decisió oportuna.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, opina que aquesta és una qüestió de criteris polítics i ideològics sobre un 

model de societat. 

Li he de reconèixer l’habilitat dialèctica del Sr. Safont-Tria de lligar el model respecte 

al qual ell està en contra amb un servei, com és el de la grua, que també ha 

reconegut ell que és obligatori i que és desagradable i que està mal vist per la 

ciutadania. 

El que a nosaltres ens preocupa és el control democràtic dels serveis, no que la grua 

sigui un servei municipal o que sigui un servei privat.  

Cap dels sis grups municipals que estem aquí diu res quan a la mesa de 

contractacions ens arriben baixes del 30% o del 40%. Ningú pensa en els treballadors 

que al final són els que reben a aquestes empreses. Fins i tot, algú s’atreveix a 

preguntar què fem amb l’estalvi d’aquest 30% o 40%. 

Si parlem de model de societat, nosaltres no podem donar suport a la proposta 

perquè tenim models diferents. Vostès tenen el model de fer-ho tot funcionari i 

nosaltres tenim un model mixt, és a dir, que hem de tenir els funcionaris que la resta 

puguem pagar. Per tant, demonitzar el privat o demonitzar el públic, a mi no em 

sembla bé.  

El problema és el control democràtic i que, no sabem per què, però, quan sembla que 

ha disminuït el trànsit, quan tot feia pensar que la gent era molt més responsable, 

després d’uns quants anys en què havien baixat el nombre d’actuacions de la grua, 

ens trobem que aquest any augmenten d’una manera considerable. Quina és la 

causa? Això que vostè diu “el control democràtic”, això és el que ens fa por. Els 

controls mínims, necessaris i imprescindibles hi han de ser perquè ningú faci el que 

no ha de fer, però ja ens està bé.  

Hi ha un seguit de serveis en què, per se, el benefici que té la societat és donar 

aquest servei. Per altra banda, també em nego a admetre que tot el públic és millor 

que el privat. Hi ha coses que estan perfectament amb un servei públic i coses que 

estan perfectament amb un servei privat.  

Per tant, no podem donar suport a aquesta proposta de resolució.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

recorda que el seu grup municipal ja va mostrar el seu desacord a la comissió 

municipal informativa en què els van presentar el plec de clàusules administratives i 

tècniques per a la contractació del servei de la grua. 

Nosaltres som totalment contraris al fet que la gestió del servei de la grua estigui en 

mans d’una empresa privada.  

En el plec de clàusules, la clàusula cinquena feia referència a la retribució del 

contractista i preveu el pagament d’una retribució variable, un extra, un plus o una 

comissió per cada vehicle arrossegat que entri al dipòsit municipal en cas de superar 

la quantitat de cotxes estipulats, que l’Ajuntament va calcular en unes 6.700 retirades 

de cotxes anuals. A partir d’aquesta quantitat, el servei de grua privat cobraria una 

comissió d’uns 20 euros per cotxe. Nosaltres apostem per la municipalització de la 

grua per evitar aquest afany recaptatori.  

D’altra banda, faria millorar les condicions dels treballadors. Algun treballador ens ha 

comentat que la pressió pot arribar a ser tan elevada que fa que estiguin sotmesos a 

un cert estrès i ansietat. 

Creiem que també suposaria un estalvi per a les arques municipals. 

En general, no veiem cap benefici en el fet que el servei de la grua el porti una 

empresa privada. Aquesta activitat no pot esdevenir un negoci regit per criteris 

mercantilistes i és per això que nosaltres votarem favorablement a aquesta proposta.  

 
 

 

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

grua no existís, s’hauria d’inventar.  

La grua compleix una funció que fem servir per queixar-nos però, si no la tinguéssim, 

la demanaríem perquè el que fa és retirar vehicles mal estacionats en llocs de 

minusvàlids, en voreres en què no pot passar una mare o un pare amb el cotxet, a la 

sortida d’un gual quan una persona té una urgència a la nit, etc. 

La grua és un servei obligatori que s’ha de prestar en les millors condicions.  

Amb quina forma de gestió s’ha de prestar, externalització o internalització? Amb la 

que més convingui a la ciutat. Nosaltres no som defensors ni de l’externalització ni de 

la internalització, sinó de la bona gestió. Estem a favor de la titularitat dels serveis 

públics. 
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La Companyia d’Aigües és una empresa de titularitat municipal que presta un servei  

internalitzat per part de l’Ajuntament de Mataró, amb satisfacció absoluta per la 

majoria de la població de la ciutat. 

Fa quatre anys vam internalitzar els serveis administratius que prestava el servei de 

la grua. Tampoc vam trobar el suport de la CUP.  

El que ens porta la CUP és una proposta tècnica d’aquelles que si la portés un altre 

grup municipal, el Sr. Safont-Tria diria que aquí es ve a fer política i no a parlar de 

qüestions tècniques. Com a proposta tècnica en si mateixa és molt pobre. A més a 

més, diuen incerteses i diuen coses que no són del tot certes ni demostrables amb 

aquesta contundència que aquí expressen. Per això no donarem suport a la proposta. 

 

 

 

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

Manteniment aclareix que en els números que presenta el Sr. Safont-Tria hi ha certes 

incorreccions. 

Per exemple, del tema de la seguretat social, vostè fa uns números que no són 

correctes. Vostè parla de dues grues, quan en el contracte se’n fixen tres; vostè parla 

de 12 persones i en el contracte n’hi ha 14; vostè no té en compte, a l’hora de 

descriure els serveis que inclou el contracte, totes aquelles altres funcions que fa la 

grua més enllà d’endur-se els cotxes que aparquen malament, com és la 

senyalització, la retirada de vehicles quan hi ha un servei de poda o algun correfoc, 

etc. Tot això són serveis que queden inclosos dins d’aquest contracte i que vostè no 

ha contemplat en els números que ens ha presentat. Per tant, a vostè li surten uns 

números més econòmics. 

Tampoc ha tingut en compte que quan algú encarrega un servei a una empresa 

aquesta l’haurà de complir amb independència que el seu personal estigui malalt o 

hagi agafat al baixa. Per tant, tu encarregues un servei, amb independència de 

quantes persones el facin i això té un cost. Tampoc ha contemplat aquesta possible 

baixa a la qual feia referència el Sr. López i que molt probablement tindrem quan 

traiem aquest concurs a licitació.  

Vostè presenta aquesta proposta de resolució en base a uns criteris polítics i 

ideològics que no compartim. A l’hora que una administració té l’obligació de fer un 

servei, s’ha de buscar l’eficàcia d’aquest servei.  
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Nosaltres hem fet un estudi econòmic del que costa aquest servei, el traiem en base 

a aquest estudi econòmic i nosaltres tindrem la capacitat d’exigir a l’empresa que se 

l’adjudiqui el servei que nosaltres hem contractat, sense haver de gastar cap euro 

més del que ha sortit al concurs. Aquest és un punt molt important per a l’estabilitat 

econòmica i pressupostària.  

Hi ha també qüestions legals que avui ens impedirien, més enllà de la voluntat 

política que tinguéssim, de poder internalitzar aquest servei. Aquestes qüestions són 

els límits que ens vénen marcats, també a nivell de possibilitat de contractació de 

personal. Internalitzar aquest servei de grua implicaria un increment de contractació 

de personal que no podem fer. Tampoc podem tenir un increment de massa salarial 

generat per la contractació dels treballadors. Avui per avui, tenim unes restriccions 

legislatives que tots coneixem.  

Per tot això, no podem donar suport a aquesta proposta.   

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que la resposta de la Sra. Calpe l’ha 

deixat sense arguments per posicionar-se adequadament.  

Més enllà de la proposta ideològica que s’escau dins de la proposta de resolució de la 

CUP, jo esperava quelcom més, Sra. Calpe. Jo no dic que vostè o el Sr. Melero no 

tinguin raó, però a mi m’hagués agradat un càlcul una mica més acurat.  

El que sí que podem fer des de l’Administració pública, tal com deia el Sr. Melero, és 

una bona gestió. És obligació nostra, amb els diners públics, fer bones gestions. 

Nosaltres defensem els serveis públics com a garants  de l’accés a aquests serveis 

per part de tota la població.  

Nosaltres creiem que hi ha serveis públics bàsics i serveis públics que potser no són 

bàsics. Dins dels serveis bàsics hi ha l’educació i la sanitat, que no mercantilitzarem 

de cap de les maneres, i dels que no necessàriament han de sortir els números. Per 

tant, nosaltres no els entenem com a negoci. No hi ha d’haver malbaratament, però, 

si hi ha dèficit perquè tothom hi pugui accedir, nosaltres ho donem per bo.  

El cas de la grua és més complicat perquè, tot i ser un servei obligatori, no és 

segurament un servei bàsic.  
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El que sí que podem fer és exigir clàusules socials importants i rellevants a l’hora de 

fer la contractació. En tot cas, ho podem demanar al pròxim concurs de la grua. Han 

de ser clàusules socials que garanteixin que les condicions laborals dels empleats 

siguin les idònies. En definitiva, també ho hem reclamat quan hem intentat abordar 

EROs al Mataró Bus i hem sortit en defensa dels treballadors perquè hem cregut 

necessari que es milloressin les condicions de treball i no s’empitjoressin en virtut 

d’unes pèrdues que l’empresa acabava dient que tenia.  

Per tant, crec que des de l’administració, encara que externalitzem aquest tipus de 

serveis, podem fer un bon ús de les condicions que podem sumar al plec de 

condicions i exigir que s’acompleixin un seguit de condicions socials, que poden ser 

la contractació de discapacitats, de persones en risc d’exclusió social, que tinguin 

plans d’igualtat, codis ètics, etc. Tot per salvaguardar les condicions laborals i els 

drets fonamentals dels treballadors. 

Per tot això, nosaltres ens abstindrem a la proposta de resolució.  

 

 

 

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

Popular, recorda que el Sr. López ha dit que el model de la CUP és fer-ho tot públic. 

Sr. López, aquest no és el nostre model. El nostre model econòmic bàsicament és el 

que pretén pivotar l’economia en tres eixos: economia privada amb criteris socials, 

economia cooperativista i economia pública, que vostès es dediquen a destruir. 

Se’ns ha acusat de fer una proposta tècnicament pobra. La resposta ha estat 

tècnicament també molt pobra. S’ha parlat d’incorreccions. Vostès saben que la 

Seguretat Social és aproximadament el 30%. Depenent de cada cas, pot variar una 

mica amunt o a baix. Nosaltres hem agafat el genèric, que és el 30%.  

Respecte al fet que hi hagi dues o tres grues, hi ha un mercat de segona mà de 

grues impressionant. Per tenir una tercera grua per dies puntuals li asseguro que la 

podríem obtenir molt bé de preu.  

Nosaltres plantegem 13 persones, tal com consta al plec de condicions.  

Nosaltres parlàvem de gairebé 1,5 milions d’estalvi i vostès, una cosa tan important, 

la bandegen directament sense donar-li respostes convincents. 

El principal gruix dels costos de la grua són els costos laborals. D’aquests costos 

laborals, l’Ajuntament paga totes les despeses de contractació; el que es paga als 
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treballadors, més el 21%. Aquest 21% de 438.000 euros són molts diners. Això, 

directament, ens ho estalviaríem. Amb l’externalització el que vostès pretenen és 

rentar-se les mans de les condicions laborals dels nostres treballadors.  

Respecte a les qüestions legals, vostès diuen que no es pot internalitzar. Jo dic que 

es pot contractar personal perquè el Decret llei que va sorgir contemplava 

excepcions en les quals es deixava clar que quan un servei és essencial es poden fer 

contractacions. Això ja ho estan fent a dia d’avui altres ajuntaments d’aquest país. 

Per tant, res d’il·legalitat.  

Lamentem que el govern no accepti una proposta que no diu directament 

“municipalitzar”, sinó que diu, en primer lloc, estudiar a fons aquesta proposta que, si 

bé és cert que és tècnicament pobra, tenim indicis que aquest és el camí per poder 

estalviar molts diners. Vostès que es queixen tant que no tenim diners, com a mínim 

podrien estudiar la proposta molt més seriosament. A més de l’estalvi, permet la 

gestió directa i transparent de la grua, que tantes incerteses provoca a la nostra 

ciutadania.  

 

 

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

diu que s’ha parlat que el servei de grua és obligatori, però creu que hi ha maneres 

d’estipular un servei i de definir conceptes.  

Crec que està estipulat al plec de clàusules el fet que de dilluns a divendres la grua 

municipal anirà durant unes hores donant voltes per la ciutat, excepte els diumenges, 

que actuen a requeriment. Per què no fem que aquest servei funcioni a requeriment 

tots els dies? Perquè una de les problemàtiques que hi ha a la ciutat i de la qual es 

queixen diversos ciutadans és l’afany recaptatori d’aquest servei.  

 

 

 

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

Catalunya, manifesta que ell sí que defensarà el servei de la grua, perquè més d’una 

vegada s’ha trobat esperant una hora i mitja sense poder sortir de casa perquè no hi 

ha grua el diumenge. Em sembla que a algú més li ha passat i en alguna comissió 

informativa es reclama que la grua actuï en algunes zones perquè la indisciplina és 

molt important.  
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La validesa tècnica d’aquest estudi és tanta com que està demanant que un 

organisme municipal, que és Gintra, que fa dues hores ens acabem de carregar i de 

fusionar, es faci càrrec de la grua.  

El problema està en el control, Sra. Lora. Vostè parlava abans, amb certa raó, de les 

pressions als treballadors. Els que ja portem uns anys en aquesta casa, recordem 

propostes dels policies que anaven dins la grua que es queixaven que rebien 

pressions per fer més enganxades i que se’ls amenaçava amb canvis de torn, etc. 

Aquí hi ha hagut iniciatives en aquest sentit. Això no depèn de que sigui públic o 

privat, depèn de que no hi hagi aquestes pressions amb aquest afany recaptatori, que 

és denunciable. 

 

 

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

Manteniment, lamenta que la seva contesta hagi deixat sense arguments el Sr. 

Martínez.  

Penso que ara no era el moment de posar-se a fer números. Jo l’únic que puc dir és 

que segons el càlcul que presenta la proposta del Sr. Safont-Tria, el cost total són 

400.000 euros i, en canvi, el càlcul, segons el cost real en base al qual es treu un 

concurs, és de 600.000 euros. Aquest càlcul de costos està fet pels serveis tècnics de 

la casa. Aquest és el cost real. No regalem diners nosaltres. 

Jo no volia entrar a discutir punt per punt la qüestió econòmica. Vostès han pogut 

examinar tot l’expedient, perquè l’hem explicat, tant a la comissió informativa de Via 

Pública, com a la de Servei d’Administració i, per tant, tampoc era qüestió d’anar 

desgranant les propostes que s’estan fent. 

Jo també soc defensora de la grua. Penso que és un servei absolutament necessari, 

no només per a la gent de mobilitat reduïda que quan arriben a la seva plaça 

d’aparcament no hi poden aparcar, o per a la gent que no pot sortir del seu garatge 

perquè un vehicle tapa el gual, sinó perquè molta gent no dóna importància al fet 

d’aparcar malament. Hi ha molta gent que aparca en un xamfrà pensant que no 

molesta ningú, però es pot donar el cas que hagi de passar un cotxe de bombers per 

una emergència i no pugui passar. La grua no pot actuar només a requeriment, 

perquè la facultat d’ordenar el trànsit i de veure qui està cometent una infracció no ha 

d’anar només a requeriment de que hi hagi un perjudicat. Si hi ha una infracció 

d’aparcament, s’ha d’actuar d’ofici. 
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Per altra banda, aquí estem confonent dues coses diferents. Una cosa és que 

contractem o que donem a contractar el servei de grua a una empresa que, de fet, ja 

hi és ara, i una altra cosa és que sigui aquesta empresa la que tingui la facultat de 

decidir quin vehicle s’emporta i quin no, per decidir si fer més o menys negoci. Això 

no va així. Qui seguirà tenint l’autoritat i la potestat per decidir quin vehicle s’enretira 

és la Policia que, mitjançant el sistema telemàtic d’enviament d’imatges, és qui dóna 

l’ordre. L’Ajuntament mai perdrà el control sancionador ni la facultat de decidir quan 

es retira un vehicle.  

Sra. Lora, en el contracte actual, que es va fer fa uns quants anys, ja hi ha un límit a 

partir del qual es bonifica la gestió de l’empresa. És un límit de 5.500 vehicles. 

Nosaltres el pugem a 6.700 vehicles. Es bonifica en base a una qüestió de buscar 

eficiència. A mi no m’agrada que la grua s’hagi d’emportar vehicles dels veïns, ara bé, 

si aparquen malament, s’haurà de fer.  

El fet que es tregui a concurs el contracte no vol dir que tot el servei s’externalitzi, 

sinó només aquella eina o instrument. El control el seguirà tenint la Policia. 

 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica al Sr. Safont-Tria que ell (el Sr. 

Alcalde) estava defensant la seva posició davant dels serveis econòmics i l’empresa 

en el seu dia i el van convèncer que econòmicament, fent els números de forma 

acurada, era millor continuar amb el concurs extern que no pas interioritzar-ho, amb 

la qual cosa, aquest Alcalde va sorprendre més d’una persona. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2)  i corresponent al membre del 

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

Vots en contra: 21,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 
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Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.  

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Juan Gabriel Ponce, regidor 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya 

 

19  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER LA 

CREACIÓ D’UNA OFICINA D’INTERCANVI DE LLIBRES DE 

TEXT. 
 

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

anuncia que aquesta Proposta de Resolució la passen a PREC. I la llegeix a 

continuació: 

 

“Atès que l'inici del curs escolar al mes de setembre comporta una elevada inversió 
per als pares i mares d'alumnes en llibres de text, material escolar i uniformes. 
D'acord amb un estudi realitzat per la FUCI (Federació d'Usuaris-Consumidors 
Independents) el cost mitjà de cada estudiant a Catalunya és de 1.400 euros per 
curs. 
 
Atès que la severitat de la crisi econòmica, laboral i social que travessa Catalunya 
està colpejant moltes economies domèstiques, que han d'afrontar les estretors amb 
menys cobertura social i recursos propis cada vegada més escassos. 
Atès que moltes famílies resulten excloses del procés d'adjudicació de beques 
escolars. El curs passat els beneficiaris de l'ajuda del Ministeri per la compra de 
llibres de text van passar de ser més de 970.000 a ser-ne 390.000, havent arribat a 
ser més d'un milió el curs 2008/2009. Amb aquesta tendència és previsible que en els 
pròxims anys en resultin beneficiats tan sols uns pocs milers d'estudiants a tota 
Espanya. 
 
A dia d'avui són varies les AMPES de centres educatius de Mataró que han engegat 
projectes de reutilització/intercanvi de llibres de text, i qui millor que les AMPES de 
cada centre educatiu per portar a terme aquest tipus de projectes. És per això que 
creiem que des de l'Ajuntament de Mataró s'han de posar totes les eines que tinguem 
a l'abast per poder donar suport aquest tipus d'iniciatives que fan algunes AMPES de 
Mataró.  I projectar la comunicació i la difusió del projecte per tal d'interessar a les 
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famílies, en els seus avantatges econòmics i la seva utilitat. Explicar i fer reflexionar 
sobre el que significa sobre el punt de vista de l'educació en valors potenciar la 
conservació responsable del material. Així com deixar pales del que significa la 
cooperació, la solidaritat entre les famílies i el professorat i l'alumnat a l'hora de 
col·laborar en un projecte col·lectiu de tota la comunitat educativa.  
 
És per això que el grup municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament de 
Mataró proposa els següents Precs:  
 
1.- El govern de Mataró, des de la regidoria d'Ensenyament estudiarà la manera de 
promocionar entre les AMPES dels centres educatius de Mataró les experiències en 
el servei de reutilització i intercanvi de llibres de text.  
 
2.- Difondre la iniciativa a través de tots els mitjans que estiguin a l'abast de 
l'Ajuntament de Mataró per tal de garantir un alt grau de participació entre les 
persones interessades a col·laborar, tant com a donants o com a receptors.” 
 
 

 

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

s’accepta el prec.  

Crec que és una proposta positiva per a la ciutat. Ja fa temps que hi ha experiències 

d’intercanvi de llibres de text a la ciutat. Això ha anat evolucionant i ara mateix, tant 

per la situació econòmica com per altres factors, creiem que és interessant donar a 

conèixer la feina que s’està fent per part d’unes AMPES de la nostra ciutat a les altres 

AMPES de la ciutat per portar-ho a terme, si ho troben convenient.  

 

 

 

20  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE 

LA DEPENDÈNCIA A MATARÓ. 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 

 
“La Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència (LAPAD) estableix drets públics subjectius que actualment 
són vulnerats. Aquesta vulneració és a causa de les retallades pressupostàries, la 
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devaluació de la qualitat assistencial i el canvi de model per part del Govern Estatal i 
el Govern de la Generalitat.  
 
El Govern de l’Estat ha anunciat una retallada del 46% de recursos per a l’aplicació 
de les prestacions reconegudes per la Llei al 2014, que se sumen a les ja provocades 
anteriorment. Per altra banda, la Generalitat de Catalunya està retallant l’accés a 
alguns serveis de forma discrecional i al marge de la llei. Un exemple és la suspensió 
per part de l’ICASS, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, de la realització de 
nous Programes Individuals d’Atenció (PIA) de prestació econòmica vinculada al 
servei d’atenció residencial, així com la flexibilització de les ràtios de personal a les 
residències de gent gran.  Negar l'accés a les PEVS d'atenció residencial suposa un 
càstig a les persones amb menys recursos i comporta que una part important de 
persones amb molt alta dependència no puguin accedir a ser ateses amb totes les 
garanties que necessitaria el seu estat. A més, com que no hi ha hagut una 
modificació del decret de la cartera de serveis, aquesta suspensió discrecional 
suposa que les persones professionals hagin d'incomplir-lo en la seva activitat diària, 
negant una PEVS quan és l'acció més indicada a seguir. D'altra banda, la 
flexibilització de les ràtios pot suposar una disminució global del personal, fet que 
implica una pèrdua en la qualitat d'atenció. 
 
A Mataró, i segons dades de l’Ajuntament, des del 2007, any on es comença a 
desplegar la Llei, existeixen 6.245 sol·licituds i 5.463 persones que han generat 
expedient de dependència. D’aquestes hi ha 5.319 persones amb dret a acord de 
Programa Individual d’Atenció i actualment 1.874 persones disposen d’un PIA vigent, 
de competència municipal. 
 
Els Serveis Municipals, segons la regidoria, continuen tramitant les noves sol·licituds, 
però el període de temps s’ha alentit. Així en aquests moments consten 226 
expedients en tràmit d’elaboració del PIA. I pel que fa a la sol·licitud de places 
residencials hi ha una llista d’espera de 1.033 persones per una plaça residencial i 21 
per plaça en centre de dia.  
 
Les conseqüències de les retallades en la LAPAD i el canvi de model, són evidents a 
la nostra ciutat:  
 

- La disminució dels imports de les prestacions econòmiques vinculades a la 
cartera de serveis 

- Nous requeriments per a les persones cuidadores no professionals 
- Reducció de la intensitat de les hores de SAD (que l’Ajuntament ha de pal.liar 

per hores SAD social) 
- Llistes d’espera en l’accés a places residencials, fent encara més vulnerables 

les persones i les famílies amb menys recursos i amb més afectació per la 
crisi econòmica 

- La desestimació del PIAs per part de les famílies pel que fa a l’acolliment 
residencial o en centre de dia per la impossibilitat de fer front al pagament de 
la plaça privada 

- L’alentiment en la resolució de les tramitacions dels Programes Individuals 
d’Atenció 
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És per tot això que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 

1. L’Ajuntament de Mataró elaborarà i presentarà en els òrgans municipals 
establerts i amb la total transparència, un informe sobre l’afectació a la ciutat 
de l’actual situació de la LAPAD (evolució detallada de sol·licituds, programes 
vigents i en tràmit...) des de l’inici del seu desenvolupament. 
 

2. L’Ajuntament de Mataró d’acord amb l’informe anterior, presentarà una cartera 
de serveis d’acord amb les noves realitats amb l’objectiu de cobrir l’atenció de 
les persones amb dependència amb més vulnerabilitat. 

 
3. L’Ajuntament de Mataró garantirà els programes i els recursos necessaris per 

tal d’atendre a les persones amb situació de dependència a través del SAD i 
altres serveis municipals. 

 
4. Donar informació a les persones afectades per la no prescripció de la 

prestació econòmica vinculada, sobre com poden reclamar al Govern de la 
Generalitat l'atorgament d'aquesta prestació per tal de poder accedir a una 
plaça residencial.” 

 
 

 

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

Popular, pensa que al ple es parla moltes vegades de retallades però no es visualitza 

el patiment real, en aquest cas, de persones grans que es veuen afectades per 

aquestes retallades.  

S’han alentit les resolucions i els cobraments. D’alguna manera, hauríem d’instar la 

Generalitat perquè solucioni aquest problema. La proposta que aquí es presenta no 

aporta solucions.  

La realitat és que s’han fet retallades en coses concretes que són absurdes. Aquelles 

persones cuidadores no professionals que no visquin a la mateixa residència, que 

normalment són familiars que es cuiden de l’avi, de la sogra, etc., que fan un esforç 

impressionant, ara passaran a estar excloses de les subvencions. Això és una 

retallada o un reagrupament familiar. 

Tenim llistes d’espera grans per entrar a residències. Tenim una oferta pública de 

residències molt minsa. I això no ve de les retallades, això ve de fa molt temps. Hem 

de donar serveis a la gent gran. Aquestes mancances augmenten. Les ràtios a les 

residències també canvien. Per tant, l’atenció als avis passarà a ser de més mala 

qualitat.  

Nosaltres hi votarem a favor.  
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Es parla que es faran i es presentaran informes i l’àrea de Benestar Social està 

sobrecarregada de feina. Porten a terme una tasca heroica fent la feina de tapar les 

mancances importants d’aquest context social de crisi. No sé si aquests informes 

haurien de correspondre a Benestar Social o fer-ho a través d’algun suport, potser, 

via serveis jurídics, per exemple.  

Esperem que aquells que poden solucionar-ho donin la cara, expliquin a la gent gran 

què està passant i trobem les solucions que són necessàries.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que, quan es va posar en marxa la Llei 

de Dependència es pretenien abordar dos temes: un és l’augment de l’esperança de 

vida i l’altre és que la dependència en un sector de la societat s’ha instal·lat per 

quedar-se.  

Els experts diuen que en un termini de pocs anys haurem de calcular una mitjana de 

10 anys de dependència per cada una de les persones. Serà una dependència en 

diferents graus però, en tot cas, que no podran viure d’una manera autònoma.  

Una societat que envelleix ha de garantir que aquest envelliment es pugui fer en 

condicions. Això és un dret per a tots.  

Aquesta idea que va donar vida a la Llei de Dependència s’ha perdut. Ho estem 

veient com un element mercantil, que l’hauria de garantir només la família. 

Compartim l’esperit de la proposta de resolució.  

No estem demanant a ningú que faci més informes, sinó que aquestes dades que 

tenim es recullin de manera visible, que ens permeti comptabilitzar com està afectant 

això ara. Perquè el 2014 ens anuncien una altra retallada d’aquestes dissimulades.  

Ens diu també que mostrem d’una manera ben clara a la ciutadania quina és la 

cartera de productes, de serveis que nosaltres podem oferir encara amb garanties, 

perquè s’han retallat molt. 

Entenem també que la tercera cosa que ens demanen és que garantim aquells 

serveis més bàsics d’assistència domiciliària per als casos de vulnerabilitat extrema.  

El quart punt reclama una cosa important, que aquelles persones que tenen garantida 

una prestació econòmica no pensin que ha prescrit i la puguin reclamar. Perquè 

moltes persones estan en una situació de desconeixement profund.  
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Estem encobrint, amb el tema de les retallades, el desmantellament d’uns serveis 

públics que ens han costat molt de temps aconseguir. Ara, sota el paraigua que no hi 

ha diners, no es fa un debat i es van retallant de manera indirecta com, per exemple, 

la subvenció als ajuntaments, les escoles bressol, les escoles de música i arts, etc. 

Són conquestes que havien sigut especialment llargues i difícils d’aconseguir, i ara, 

d’una manera aparentment discreta, els governs de dretes que ens manen utilitzen la 

situació per canviar el paradigma social en el que estàvem treballant, que era atendre 

les persones, salvar les persones, procurar el benestar de les persones. Podem 

salvar la banca, podem salvar altres coses, però quan parlem de persones l’excusa 

dels diners no ens serveix.  

Entenem que és una deslleialtat per als governs municipals. Hauríem de fer el que 

diu el Sr. Safont-Tria, hauríem d’unir-nos per reclamar a la Generalitat que quan ens 

deixa sols davant d’aquelles prestacions que hem començat a fer, creant expectatives 

als nostres ciutadans, i que finalment no podem prestar, ens quedem sols davant del 

perill més gran. Per tant, aquí hi ha un doble atemptat: un, perquè hem modificat allò 

que ens ha costat aconseguir 30 anys de democràcia i, dos, perquè els municipis es 

queden sols a l’hora de poder prestar els serveis. 

Per tant, nosaltres donarem suport a la proposta i, quan tinguem aquestes dades, 

potser hauríem de preparar una resposta col·lectiva reclamant a la Generalitat que 

aquests serveis no es poden reduir més.  

 

 

 

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

anuncia el vot favorable del seu grup municipal a aquest punt de l’ordre del dia. El 

compartim plenament.  

L’altre dia estava en un debat que es va fer sobre maltractaments a la gent gran al 

Casal de la Gent Gran del barri de Cirera i, entre altres coses, es parlava de les 

llargues llistes d’espera que hi ha per accedir a les residències, a no ser que vagis a 

una privada, que no tothom s’ho pot permetre. És trist que persones que han 

contribuït al benestar del nostre país avui es trobin així, en alguns casos sense 

assistència, cobrant pensions miserables. 
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Crec que la gent gran es mereix una atenció més acurada per part dels nostres 

governants, no només quant al tema de les residències, sinó també perquè aquestes 

persones puguin viure dignament i tranquil·lament.  

Les retallades pressupostàries no ajuden a poder garantir la bona situació i la qualitat 

de vida de persones en situació de dependència que necessiten ajuda en coses tan 

bàsiques com alimentar-se o anar al servei, ja siguin persones grans o amb 

discapacitat o amb malaltia. 

Compartim tots els acords, però fem especial èmfasi en el punt tercer perquè crec 

que és molt fàcil atacar els més febles mitjançant aquestes retallades 

pressupostàries. Amb aquestes només s’aconsegueix que augmenti la precarietat 

d’unes persones que a dia d’avui ja són prou vulnerables.  

 
 

 

 

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

Catalunya, manifesta que el seu grup municipal hi votarà favorablement i que el 

govern que va fer aquesta llei no la va dotar pressupostàriament, ni la ha complert 

mai. Els grups que ara reivindiquen tot això i que abans estaven al poder, feien 

filigranes per justificar que no s’estava fent el que s’havia de fer. 

Tot el que s’ha sentit aquí és el decàleg de la necessitat d’una llei que diu: una 

administració, una competència i dotada econòmicament.  

Hi votarem a favor, però no s’hi val a dir que en aquesta ciutat sempre hi ha hagut 

places de geriàtric públiques per a tothom. Això és el que es deduiria per algú que no 

recordi els debats de la Sra. Carmen Esteban, amb el Sr. Vicent Garcia Caurin, o 

amb la Maria Lluïsa Coromines, que havia de fer filigranes dialèctiques per justificar el 

que vostès ara troben injustificable. Hi ha les actes i tenim memòria. Repto a 

qualsevol a consultar les actes dels plens i a veure el que deien uns i el que dèiem 

els altres.  

Si del que es tracta és de millorar la situació de la gent, a mi em sembla perfecte. 

Després de sentir-los crec que a vostès no els importa la gent gran. El que vostès 

volen és assenyalar al govern de l’Estat i al govern de la Generalitat i res més. Si de 

veritat els hagués preocupat la situació, s’hagués fet la dotació econòmica de la Llei 

de Dependència. 



 88

Que les persones més necessitades necessiten estar millor és una evidència i tots ho 

volem, però a mi em sembla molt injust que vostès tractin de fer passar una altra 

cosa. Moltes vegades ens acusen que som el partit de la família tradicional i de la 

família carca i, en molts sentits, trobo a faltar la cura de la gent gran, de la família 

tradicional i de la família carca.  

Prenc les paraules del Sr. Safont-Tria: hi ha una cosa pitjor que les persones que ho 

estan passant malament i és una persona que ho passa malament i que, a més a 

més, ha vist frustrades les seves expectatives perquè algú li va prometre, quan es va 

crear una llei, que s’acomplirien uns drets que se’ls van reconèixer però que mai 

ningú va dotar econòmicament.  

Les desgràcies no comencen el 20 de novembre de 2011 quan el PP va guanyar les 

eleccions.  

 

 

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

i Consum, diu que, de vegades, el legislador fa unes lleis d’acord amb les demandes 

de la societat però s’oblida que han de tenir una dotació pressupostària.  

Compartim el sentiment que és una llei que ha facilitat que determinades persones 

tinguin unes ajudes, però també compartim el sentiment del Sr. López quan diu que 

és una llei que va deixar a la Generalitat, a moltes comunitats i a molts ajuntaments 

en una situació de fragilitat econòmica.  

Després us narraré un seguit d’imports del que va suposar en despesa aquesta llei a 

l’any 2008 i el que suposa ara, tant a la Generalitat com als ajuntaments, i es podrà 

comprovar que no hi ha hagut les retallades que s’està dient que hi ha hagut perquè 

l’import ha augmentat any rere any. Hi ha hagut paralitzacions de la Llei de 

Dependència perquè, si no, les comunitats ens haguéssim ofegat i els ajuntaments 

també.  

El SAD són unes accions coordinades, dirigides a aquelles persones que necessiten 

atencions personals. D’aquest SAD en distingim dos, el SAD social i el SAD 

dependència. El SAD social és aquell dirigit a persones grans, fràgils i vulnerables o 

amb risc d’exclusió social, i el SAD dependència és aquell dirigit a persones que 

tenen reconeguda la dependència, per tant, desenvolupen les activitat pròpies de la 

seva vida diària. Aquesta és l’ajuda econòmica que estan rebent els cuidadors 
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anomenats no professionals. Aquestes dues lleis són la Llei 12/2007 de Serveis 

Socials que incorpora en cartera de serveis aquests SAD i que ens diu que es 

configura com una prestació garantida no subjecta a crèdit pressupostari disponible. 

Això provoca que a la comunitat autònoma que li toca, en aquest cas la Generalitat i 

els ajuntaments, aboquem molts recursos per aquesta atenció. L’esperit de la llei és 

bo, però falten recursos. La Llei d’Autonomia Personal i Atenció a les Persones 

(LAPAP), la Llei 39/2006, torna a dir que aquestes prestacions són crèdits que 

necessiten un dret subjectiu per garantir que aquestes persones puguin tenir 

aquestes ajudes. Actualment, les franges que destina l’Ajuntament estan entre un 

33% a un 100%. Hi ha persones que col·laboren en un 33% i altres que cobrim en un 

100%. Això suposa que aquella persona que cobra menys de 650 euros està rebent 

aquests ajuts. 

Quant als imports, parlem de les lleis que es van crear els anys 2006 i 2007 i de la 

seva aplicació al 2008.  

Al 2008 l’Ajuntament va posar uns 400.000 euros i la Generalitat uns 200.000 euros. 

Al 2009 l’Ajuntament va posar uns 160.000 euros i la Generalitat uns 890.000 euros. 

Al 2010 l’Ajuntament va posar uns 311.000 euros i la Generalitat  1.195.000 euros. 

Al 2011 l’Ajuntament va posar uns 636.000 euros i la Generalitat  1.997.000 euros. 

Al 2012 l’Ajuntament va posar uns 572.000 euros i la Generalitat  1.392.000 euros. 

Això sense comptar l’ajut de la Diputació que cada anys és de 125.000 euros. 

Actualment, la Llei de Dependència suposa a càrrec de la Generalitat, de 

l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona uns 2.000.000 d’euros.  

Per tant, jo no compartim el terme “retallada” quan, per números, per contracte i per 

dades hi ha una evolució d’aquests imports.  

Per altra banda, és veritat que hi ha llista d’espera i que es necessiten més 

residències. 

Voldria fer-li la proposta a la regidora, la Sra. Prados, que retiri el punt quatre i aquest 

govern es compromet a requerir a la Generalitat que reactivi la prescripció de 

prestació econòmica vinculada, reconeguda com un dret a la cartera de serveis, en el 

marc de la LAPAP, per a aquelles persones que requereixen un servei de centre 

d’acolliment residencial i no disposen de plaça pública.  

Si es fes aquest canvi, el nostre vot seria favorable.  
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La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, explica que la 

voluntat del punt quatre és informar les persones que el seu dret no ha prescrit, per 

tant, que poden sol·licitar a l’Administració la prestació que els correspon.  

Som conscients que això també significa, per part dels assistents socials i del 

personal, fer un seguiment i més saturació encara, per tant, estem d’acord que sigui 

l’Ajuntament qui requereixi a la Generalitat que reactivi tota aquesta qüestió per 

poder accedir a la plaça residencial o la prestació que toqui.  

Els informes ja estan fets, per tant, d’alguna manera és posar de manifest quina ha 

estat l’evolució, quina és la situació de les persones i de les famílies i, sobre això, 

com s’han d’ajustar les carteres de serveis. 

Amb aquests informes és com es pot negociar i requerir millor a la Generalitat per 

afrontar les solucions a les diferents situacions que viu la nostra ciutat.  

Pel que fa al Sr. López, la veritat és que no he entès la seva intervenció. Amb 

aquesta proposta no hi ha cap voluntat de ficar el dit a l’ull de ningú. El que no li 

accepto de cap manera és que digui que no ens importen les persones grans. Si 

presentem aquesta proposta és per atendre aquesta situació. 

Jo he comentat que és veritat que es va fer una llei amb problemes de viabilitat 

econòmica, i això ho he reconegut. Aquesta llei es va començar a desenvolupar 

justament quan va començar la crisi econòmica. 

El que jo poso de manifest és que no es pot, a través dels fets consumats, anar 

retallant drets sense un debat democràtic. Si vostès volen canviïn la llei, vagin al 

Congrés, presentin una proposta nova perquè es pugui fer el debat democràtic i 

discutim-ho.  

Sí que s’ha anat retallant, malgrat els imports que ens ha explicat la regidora Ortiz, 

perquè hi ha més persones per atendre, perquè del 2007 al 2013 han passat uns 

quants anys. Hi ha persones que s’hi han anat incorporant. El que es posa de 

manifest és que no s’arriba a tot.  

Aquesta és una bona llei perquè reconeix un dret i perquè vol atendre la 

dependència, potenciar l’autonomia personal i, sobretot, l’entorn familiar i les 

persones cuidadores, que s’ha demostrat que el 80% eren dones que havien 

renunciat a la feina en detriment de la seva pròpia jubilació. Per tant, aquesta 

prestació per cuidador no professional és un benefici per a la família i per a la 
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persona cuidadora. És una llei progressista en el sentit de reconeixement de drets 

socials de les persones.  

 

 

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

Catalunya, recorda que l’any passat en els pressupostos de l’Estat es va haver 

d’incloure una partida de més de 1.000 milions d’euros per pagar aquesta llei 

progressista, per pagar la seguretat social dels cuidadors entre 2007 i 2011 que 

aquest govern tan bo i progressista que va promulgar la llei no va pagar, deixant el 

problema als ajuntaments i a les comunitats autònomes.  

Serà una llei magnífica i molt progressista i les intencions molt bones, però si no 

poses un cèntim per dotar-la, tenim un problema.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que la Sra. Padros accepta la 

retirada del punt quatre amb el compromís que ha expressat la regidora Ortiz.  

Per tant, el punt quatre desapareix de la proposta.  

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

21  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA 

REBUTJANT LA POSSIBLE VENDA I PRIVATITZACIÓ DEL 

PARC PÚBLIC D’HABITATGES DE L’INCASOL PER PART DEL 

GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent: 
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“Recentment s’ha fet públic, a diferents mitjans de comunicació, la intenció del govern 
de la Generalitat de vendre els 14.000 habitatges que conformen el insuficient parc 
públic de lloguer de la Generalitat de Catalunya a un fons d'inversió especulador. 
 
Atès que una gran part d’aquests habitatges han estat edificats sobre sòl cedit 
gratuïtament pels ajuntaments catalans mitjançant convenis amb l’Incasòl, amb 
l'objectiu de dotar els seus municipis d’un parc d’habitatges destinats a les persones 
amb menys ingressos o, directament, per a emergències socials. 
 
Atès que els ajuntaments, en moltes ocasions, contribueixen amb càrrec al seus 
pressupostos, amb ajuts i serveis complementaris per als usuaris i usuàries d’aquest 
parc d’habitatge públic. Ha estat un esforç compartit que, tot just ara, començava a 
donar els seus fruits. 
 
Atès el context socioeconòmic actual de Catalunya, caracteritzat per una greu crisis 
social, que obliga els ajuntaments a afrontar aquesta situació en primera línia en un 
context de contínues retallades dels pressupostos socials de l'Estat i de la Generalitat 
de Catalunya. Segons dades de l’Idescat, a principis de 2012 el 25’5% de la població 
catalana estava en situació de risc a la pobresa o exclusió social, incidint 
especialment l’accés i el manteniment de l’habitatge. 
 
Atès que la Llei 18/2007, pel Dret a l’Habitatge, considera un servei d’interès general 
la provisió d’habitatges protegits destinats a lloguer i aposta per la creació d’un parc 
específic d’habitatges assequibles a tots els municipis de Catalunya que permeti 
atendre les necessitats de la població. No sembla que deixar en mans privades 
aquests habitatges sigui la millor forma per complir aquest mandat, ni una solució per 
uns usuaris que sovint viuen en situació d’atur, precarietat laboral i econòmica, o 
sense cap tipus de prestació econòmica. No podem obviar tampoc que la mateixa Llei 
estableix en el seu article 73 l’Objectiu de Solidaritat Urbana, que per a fer efectiu el 
dret a l’habitatge a tot el territori de Catalunya, determinats municipis amb demanda 
residencial forta, han de disposar, en el termini de vint anys, d’un parc mínim 
d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges 
principals existents. 
 
Atès que no podem ni volem oblidar que a Catalunya durant el 2012 es van dictar 
més de 100.000 ordres de desnonament, xifra que suposa un gravíssim drama social 
al que es veuen abocades milers de famílies catalanes. Un drama social al que 
l’administració competent ha de donar resposta. 
 
Atesa la situació actual es fa més necessari que mai mantenir el parc públic 
d’habitatges i incrementar-lo, per exemple amb els habitatges de la SAREB i les 
cessions que puguin fer les entitats financeres, amb la intenció de constituir un 
autèntic Fons Social d’Habitatges Català, gestionant-los de manera social, ajustant 
els preus de lloguer a la situació econòmica dels seus adjudicataris, mantenint i 
ampliant els ajuts implícits al parc públic i les prestacions al lloguer. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
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Primer.- L'Ajuntament de Mataró farà una valoració, si s’escau, de la quantitat 
d'habitatges públics de la nostra ciutat que es poden veure afectats per aquesta 
venda en les condicions que l’Incasòl decideixi. 
 
Segon.- Instar el govern municipal perquè iniciï les actuacions necessàries per tal de 
signar un acord amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que permeti la gestió 
municipal dels seus habitatges a la ciutat de Mataró.” 
 
 

 

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

Popular, expressa que a la mateixa comissió d’investigació de bancs i caixes es va 

tenir l’oportunitat d’escoltar la representant de la PAH a nivell català, l’Ada Colau, que 

va enviar un missatge d’una manera molt explícita a l’actual govern de la Generalitat. 

En aquella situació reclamava rectificar la decisió de vendre els pocs pisos públics a 

mans d’Incasol, uns 15.000 habitatges, senzillament perquè els necessiten. A nivell 

català, l’habitatge públic de lloguer suposa un 1%. Aquest 1%, a més, ara es veurà 

reduït perquè entitats tan poderoses com Goldman Sachs van darrere de la 

privatització d’un bé col·lectiu. Novament, diner públic destinat a empreses privades. 

La mitjana a nivell europeu és d’un 18%.  

Aquests dies vivim també el debat pressupostari i el pressupost es pot definir o en 

privatitzacions o en retallades, és a dir, o perdre o perdre. Quan vostès parlen 

d’estructures d’estat, crec que això de vendre país i privatitzar no entra dins d’aquesta 

equació d’estructures d’estat.  

Novament es privatitza propietat pública on només hi haurà uns pocs beneficiats. 

Això sí, ens diuen: “no us preocupeu, si la titularitat canvia no afectarà els que allà hi 

viuen” i això és fals. Tenim l’exemple de Madrid, on la privatització dels pisos públics 

ha generat desnonaments de forma massiva. La Generalitat hauria de rectificar i 

entendre que la necessitat dels edificis públics és irrenunciable, i més en la situació 

que estem, i més amb el percentatge tan irrisori que tenim d’habitatge públic.  

El que tampoc pot ser és saltar-se les lleis. La mateixa llei de creació de l’Incasol té 

un article on es defineix la seva funció i una de les seves funcions és protegir i 

defensar el seu patrimoni, cosa que ara no estan fent.  

Per tant, donem suport a aquesta proposta. Esperem que el govern hi doni suport i, si 

és així, també emplaçar-los a que facin un toc d’atenció als seus col·legues de la 

Generalitat perquè rectifiquin.  
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Els habitatges que té ara el banc dolent, el Sareb, haurien de passar directament a 

l’administració pública, sense cost, perquè som els ajuntaments els que atenem en 

primera instància les necessitats dels nostres ciutadans. D’aquesta manera els 

podrem oferir a aquelles famílies que han estat desnonades o que no poden arribar a 

final de mes. 

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

anuncia el suport del seu grup a la proposta. Creiem que és una estafa el fet que es 

vulguin vendre 14.000 habitatges de protecció oficial, perquè la majoria han estat 

construïts sobre terrenys públics i municipals pels ajuntaments catalans arran de 

convenis amb l’Incasol, amb la finalitat de destinar-los a les famílies més 

desprotegides. Trobem vergonyosa la decisió del govern de passar habitatges que 

tenen l’objectiu de fomentar l’accés a l’habitatge de persones amb pocs recursos 

econòmics a un fons d’inversió d’immobiliària. Això tancaria les portes a l’accés a 

l’habitatge d’aquelles famílies que tenen menys recursos econòmics. Per això 

votarem favorablement a la proposta.  

Volem fer especial èmfasi en el segon punt de la proposta perquè creiem que és molt 

necessari que es facin les actuacions pertinents perquè nosaltres mateixos, des de 

l’Ajuntament, puguem gestionar aquests habitatges socials que estiguin a la ciutat.  

 
 

 

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

Catalunya, considera que aquest fet és un greu atac contra l’autonomia municipal, al 

nivell dels dipòsits d’aigua d’Aigües Ter-Llobregat, que eren de l’Ajuntament. 

Prescindirem de la part expositiva i ens quedem amb la part dels acords, que ens 

semblen interessants i oportuns. Per tant, hi votarem favorablement.  

 
 
 
La senyora Ma Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, posiciona el vot 

del seu grup positivament perquè no estan d’acord amb la privatització de l’habitatge 

públic. Aquest habitatge ha estat pagat amb diners públics. També perquè creiem 

que és molt important el segon punt, és a dir, que des del municipi puguem estar a 
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prop de les persones que necessiten habitatge i, per tant, que ho puguem gestionar 

nosaltres.  

 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, manifesta que, en la línia del que aquest govern està 

intentant des de l’inici d’aconseguir un fons social de l’habitatge, tothom sap que 

s’està treballant amb les entitats bancàries i, per tant, acceptem els acords que es 

proposen. Ara bé, cal deixar clar que estem parlant d’una situació complicada a 

l’Incasol i que cal trobar un equilibri molt difícil entre un gran deute i unes obligacions. 

Però no és que es vulgui fer fora ningú. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, agraeix el suport de tots els grups. Demano al 

govern que, igual que va fer amb els dipòsits d’aigua i amb les preferents, mantingui 

la fermesa i la insistència davant la Generalitat en nom de tot el consistori, a fi que 

això no es produeixi. El segon és un punt molt important que volem que acabi sent 

una realitat.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

22  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE 

L’AGENDA CULTURAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 
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“Atès que fent un seguiment de l’Agenda Cultural de Mataró hem pogut constatar que 
hi ha molts esdeveniments agendats que no tenen res a veure amb el que 
estrictament tenen a veure amb el que podríem entendre com a cultura. 
 
Atès que algunes de les conferències o xerrades que s’anuncien tenen, segons el 
nostre parer, pertanyen a altres disciplines, que si bé poden ser interessants pels 
mataronins i mataronines, tenen un difícil encaix a una agenda que suposadament és 
cultural, tot i que com diem podrien i mereixen ser difoses pel coneixement de la 
ciutadania. 
 
Atès que algunes de les conferències o xerrades que s’anuncien tenen un caire 
eminentment polític que, per nosaltres, no hauria de ser confós ni barrejat amb altre 
tipus d’actes adreçats a un altre tipus de públic, com ara nens o famílies. 
 
Atès que curiosament els actes que s’anuncien i que tenen aquest caire polític al qual 
fem referència van sempre en la mateixa direcció política, defensant una única opinió 
i sempre defensant la mateixa visió de la realitat. 
 
Atès que aquest tipus d’actes de caire polític no representen ni la pluralitat política del 
consistori , representada pels diferents Grups Municipals, ni la pluralitat política de la 
societat mataronina molt més amplia que el que es reflexa a l’Agenda Cultural. 
 
Atès que entenem que els actes de caire polític tenen altres canals de difusió i que en 
tot cas hauria de ser feina dels defensors d’aquestes idees polítiques el defensar-los i 
difondre’ls i no feina d’una Institució com l’Ajuntament el fer-ho. 
 
Atès el caire de representació Institucional, que té l’Agenda Cultural, amb l’escut de la 
nostra ciutat, a la seva portada. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular Català a Mataró presenta a consideració els 
següents Acords: 
 
-El/la responsable de la confecció de l’Agenda Cultural de Mataró tindrà una especial 
cura en que els temes que no tenen estrictament a veure amb la cultura no siguin 
presents a l’agenda i evitarà que hi figurin. 
 
-El Servei de Participació de Mataró estudiarà, si es creu convenient per part del Ple 
Municipal, elaborar una agenda de conferències i esdeveniments que són més de 
caire científic, social o econòmic per tal de donar-los la difusió necessària.” 
 
 

 

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

Popular, comença citant Ovidi Montllor: “T’adones, amic? Hi ha gent que no li agrada 

que es parli, es pensi o s’escrigui en català. És la mateixa gent a qui no els agrada 

que es parli, s’escrigui o es pensi.” A vostès els irrita que es parli de sobirania, 
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d’independència. Vostès s’obliden que en aquest país és legal pensar i defensar 

públicament no només qüestions de sentiment catalanista, sinó fins i tot defensar un 

procés polític cap a la independència dels països catalans. El que passa és que de 

vegades es creuen que encara vivim en un franquisme on tot és homogeni. Per sort 

això ha quedat enrere i avui dia la cultura l’entenem d’una manera transversal, àmplia 

i transparent, on la presentació d’un llibre, sigui del caire que sigui, s’entén com a 

cultura. Per aquest motiu vostès han presentat la proposta. Per tant, ja els avanço 

que els ho votarem contràriament. Segurament aquesta agenda cultural és millorable, 

però hem entès perfectament el sentit de la seva proposta. 

 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, hagués agraït al Sr. López una mica més 

d’informació en la proposta de resolució. El tema de la cultura és molt ampli, 

certament, i segurament no coincidiríem ideològicament en què entenem nosaltres 

per cultura i què entenen vostès, la qual cosa no vol dir res més que això. Però hi ha 

un tema, sense entrar a fons sobre si totes les xerrades tenen un caire polític, que els 

podria delatar i no quedaria massa elegant per part seva: adjudicar la utilització 

d’aquesta agenda per part del govern com una manifestació constant de 

l’independentisme, que és al capdavall també un fet relacionable amb temes culturals 

i que avui dia està de molta d’actualitat. Això ho hem parlat en aquest ple i per això 

hem muntat una Comissió de Comunicació, perquè vam denunciar-ho, i jo 

precisament vaig acusar la pàgina web de CIU de ser un òrgan d’agitació i 

propaganda. O ho semblava.  

Per tant, es crea la Comissió de Comunicació per intentar gestionar el que nosaltres 

creiem —molts dels grups que estàvem implicats en la petició— que el que s’estava 

fent era un ús inadequat dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament. Entenc que 

l’agenda, en tant que element d’informació, també d’alguna manera podria ser un 

element de comunicació per part de l’Ajuntament, tot i que crec que també els tècnics 

de la casa tenen els seus criteris i la confeccionen seguint el seu propi criteri.  

No donarem suport a la proposta per aquest esbiaixament que vostè ha fet cap a un 

tema molt concret de denúncia, però sobretot perquè creiem que la denúncia la podia 

haver remès a la Comissió de Comunicació. Ha portat un tema al ple que s’hauria 
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d’haver debatut allà, on podríem discutir sobre si realment l’agenda cultural està 

complint o no els seus objectius.  

 

 

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

troba que aquesta és una proposta de sentit comú. Després de parlar amb el 

portaveu del PPC, m’he fixat en els exemples que ha exposat, però no m’ha fet falta 

per veure que sí que és cert que hi ha actes que se celebren des d’aquest 

Ajuntament que tenen un caire partidista. Per exemple, alguns actes organitzats per 

Òmnium Cultural.  

Jo no sé quin problema hi ha als punts dels acords o quina por tenen els dos grups 

municipals que m’han precedit, perquè el responsable de la confecció de l’agenda 

cultural tingui una especial cura en els temes que no tenen estrictament a veure amb 

la cultura. Ni en què el Servei de Participació de Mataró estudiï si creu convenient 

elaborar una agenda de conferències i esdeveniments que són més de caràcter 

científic, social i econòmic. No veiem res d’estrany ni en la proposta ni en els punts 

d’acord.  

El que sí que em sembla un despropòsit és la intervenció del regidor de la CUP 

desviant el tema, tal com va passar amb la nostra proposta del ple passat en 

referència a la Festa del Xai. Podríem preguntar-li si mai ha condemnat els atemptats 

d’ETA o si s’ha solidaritzat amb les víctimes.  

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, anuncia l’abstenció del seu 

grup perquè no vol entrar en aquest debat trampa i polititzat. Si hi ha algun tema de 

l’agenda que es pot millorar, hi ha llocs on parlar-ne, com ara el Consell de Cultura o 

la Comissió de Comunicació.  

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, coincideix amb el 

Sr. Pera en el sentit que aquest no és el lloc ni la forma d’abordar un tema sobre 

l’agenda cultural. L’agenda pot ser objecte de debat en altres espais, com ara el 
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Consell de Cultura, on el seu representant és molt actiu i molt crític, o la Comissió 

Informativa, on es pot tractar el tema que es vulgui.  

La Comissió de Comunicació en aquest moment la tenim paralitzada. Tal com ha 

anat el debat a la comissió, que encara no estava establerta oficialment, era una 

comissió que intentava trobar sortida a les seves demandes. Però si ha d’acabar com 

vostès l’anaven conduint, al fet que la presideixi algú que no sigui del govern i aquest 

algú sigui vostè, m’espantaria tenir un president que es dediqui a donar indicacions 

polítiques als tècnics municipals sobre quins han de ser els criteris que s’han 

d’adoptar. 

Avui no li votarem la proposta, però sí que estic a la seva disposició per parlar de 

l’agenda cultural. Amb molt de gust escoltaré les seves propostes i n’analitzarem el 

contingut. No m’he dedicat a buscar punt per punt de l’agenda, però segur que 

trobaríem actes que no em satisfan des de la meva opció política. Penso que estem 

en democràcia i s’ha de reflectir tot el que es fa a la ciutat. L’agenda és un aparador 

de l’activitat que hi ha a la ciutat i aquesta és una ciutat plural.  

Podem compartir la necessitat d’una agenda de ciutat i és per això que hi ha serveis 

que hi estan treballant. Podem estar d’acord que l’agenda del web municipal pot 

haver quedat obsoleta com a eina, cosa en la qual també s’està treballant. Però no 

podem votar en contra de l’aparador que tenen les entitats de la ciutat en aquest 

moment.  

A més, l’agenda es fa amb criteris que no són polítics. Potser hauria pogut preguntar 

per aquests criteris i mirar si estan ben aplicats o estudiar com millorar-los. 

L’agenda cultural inclou, en primer terme, la programació que es fa des de la pròpia 

direcció de Cultura. En segon lloc, es té en compte tot allò que arriba en el temps que 

se sol·licita —abans del dia 10 del mes anterior, perquè tot plegat s’ha de 

compaginar, maquetar, imprimir, etc.—. Després de l’activitat de la pròpia direcció de 

Cultura, s’inclou l’activitat cultural programada per entitats culturals amb les quals 

l’Ajuntament té alguna vinculació, com ara convenis o subvencions. A continuació ve 

l’activitat cultural programada per altres entitats, empreses o grups i que programen 

activitats culturals de manera periòdica. Després ve l’activitat cultural programada per 

altres entitats, empreses o grups i que programen activitats culturals de manera 

puntual. Tot seguit ve l’activitat de la ciutat —restaurants potser no—, però és 

habitual que l’IMPEM ens passi informació sobre fires i altres activitats que es fan en 

l’àmbit de la promoció econòmica. També s’hi inclouen els actes institucionals i, 
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finalment, aquelles activitats que sota un format cultural se centren en àmbits 

específics no estrictament culturals, com ara una conferència. 

Entenem per activitat cultural sobretot el contingut de l’activitat que estigui 

directament relacionat amb temes com les arts escèniques, exposicions, arts visuals, 

música, activitats literàries i cultura popular. La presentació de llibres entra dins 

l’apartat d’activitats literàries, encara que el títol del llibre a vostè potser no li agradi.   

 

 

 

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

Catalunya, creu que és evident que hi ha un pacte entre el govern i l’únic regidor de 

la CUP. Tant és així que ara la sorpresa que em guardava els l’explico: a l’agenda de 

desembre ens han planificat directament un acte del regidor de la CUP a Sant Cugat, 

el Sr. Ignasi Bea, que ens vindrà a presentar un llibre aquí a Mataró. Un senyor que, 

per cert, té antecedents relacionats amb enfrontaments antisistema amb els Mossos. 

Per tant, continuo pensant que l’agenda inclou activitats que no són culturals. En 

aquest sentit ampli, si algun dia algú presenta un llibre dient les barbaritats que es 

poden sentir en algun país del golf hel·lènic, qui li dirà que no? A mi això em fa por. 

Això no és cultura, això és política. 

Ens molesta que menteixi, Sr. Safont-Tria, i que no ho digui. No sé qui ha triat que 

vingui aquest senyor, però no vull que facin publicitat de l’independentisme amb els 

meus diners, perquè jo no ho sóc, d’independentista. Igual que a vostè li pot molestar 

que algú parli bé d’Espanya.  

Per cert, no tinc cap inconvenient a condemnar totes les morts de la guerra civil, les 

d’un bàndol i les de l’altre. En canvi, vostè mai no ha condemnat els 21 morts de 

l’atac d’Hipercor, per exemple. D’això se’n diu hipocresia.  

Sr. Martínez, quan funcioni la Comissió de Comunicació ho podrem portar allà. De 

moment ha quedat clar que no funciona, no per voluntat dels grups de l’oposició, sinó 

perquè tampoc hi ha hagut massa interès que funcioni, tal com passa amb alguns 

acords que s’adopten però que després no tiren endavant.  

Sr. Fernàndez, li demano que no torni a dir-me com he de fer la meva feina, amb tot 

el respecte. La faré com cregui que és convenient. Em sembla malament que faci 

servir una qüestió de formes per desvirtuar la nostra proposta.  

Finalment, Sr. Pera, no és un debat trampa, aquí es tracta de voler-se mullar o no.  



 101

 

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

Popular, respon al Sr. López que no pot mentir i menys en una sala de plens com 

aquesta. El posicionament de la CUP respecte al conflicte al País Basc s’ha explicat 

prou per no dir el que vostè està dient. En canvi, vostès no han condemnat mai el 

franquisme. A vostès el que els preocupa és que es presenti un llibre. Els regidors de 

la CUP també escrivim llibres i quin problema hi ha? En aquest cas, el llibre fa un 

repàs de tota la criminalització de la llengua catalana que hi ha hagut al llarg de la 

història. Per cert, criminalització per part de les seves lleis, d’unes institucions que 

malauradament han sigut hostils a la normalització de la nostra llengua.  

Per tant, si realment es creu la cultura, la diversitat i la democràcia hauria d’acceptar 

que en aquest país hi hagi gent que pensa, que parla i que escriu, malgrat que a 

vostès no els agradi.  

 

 

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

respon al Sr. Safont-Tria que evidentment no hi ha cap problema en el fet que un 

regidor de la CUP, en aquest cas, escrigui un llibre. El problema rau en què persones 

antidemocràtiques i intolerants com podrien ser persones que representen la seva 

formació política intentin donar lliçons de democràcia. Vostè mateix va voler encetar 

una iniciativa per tal de vetar el president del meu partit, el Sr. Anglada, perquè 

vingués a Mataró a gaudir de la festa de Les Santes. Aquesta és la democràcia que 

vostè defensa.  

Si algú vol organitzar un acte partidista, polític, de caire independentista, o de caire 

franquista, que ho faci com a partit polític però no com a institució i Ajuntament, 

perquè l’Ajuntament representa tots els ciutadans de Mataró, de diferents ideologies. I 

s’han de respectar totes.  

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, constata que no es tracta 

d’un debat tècnic sobre la culturalitat de l’agenda, sinó que és un debat trampa. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, dóna la raó al Sr. 

Pera sobre el fet que es tracta d’un debat trampa. L’agenda cultural, que és un 

element de difusió de les activitats culturals, que es treballa especialment des de 

l’àmbit tècnic i que molts ciutadans l’esperen cada mes a casa seva, vostès la fan 

servir per a una altra cosa. Sr. López, jo no li dic què ha de fer vostè, sinó el que 

penso. Continuo pensant que si vostè ha trobat alguna cosa a l’agenda que no creu 

que és adequada és d’això del que hem de parlar i no fer malbé l’única agenda que 

té la ciutat.  

M’he posat a la seva disposició per parlar-ne i fer el debat, així com aclarir tot allò 

que cregui convenient i rebre els seus suggeriments. Vostè, en canvi, està fent 

acusacions polítiques. El que surt a l’agenda ho organitza o el propi Ajuntament o les 

entitats de la ciutat.  

Pel que fa a la Comissió de Comunicació és evident que hem seguit el ritme que 

vostès han marcat. Jo aquí tinc la consciència molt tranquil·la. Podia haver estat 

millor, però en tot cas la responsabilitat és compartida entre els sis grups municipals. 

La feina que hem fet ha estat positiva, però.  

Finalment, li repeteixo que segueixo a la seva disposició.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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: 11,   corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (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). 

Abstencions: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista.  
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PRECS I PREGUNTES 
 

23   - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ SENYALITZI I DIFONGUI ELS FORTINS DE LA 

COSTA 
 

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

Popular, presenta el prec següent : 

 
 
“Després de la tasca duta a terme per la Comissió de memòria històrica de la gent 
gran de l’Ajuntament de Mataró, el passat 3 d’octubre el Ple municipal de 
l’Ajuntament de Mataró va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic, per incloure els Fortins de la platja de Mataró al 
Catàleg de Béns Culturals d’Interès Local. 
 
Els Fortins de la platja que s’han incorporat al Pla Especial del Patrimoni estan situats 
al llarg de la zona costanera des de la platja del Varador fins al torrent de Vallgiró. La 
correlació de fortins protegits són: 
 
Fortí 1. Pg. del Callao, a ponent del Centre Natació. Eixample. 
Fortí 2. Platja de Sant Simó. Veïnat de Mata. 
Fortí 3. Platja, entre el torrent dels Sumells i el torrent Forcat. Veïnat de Mata. 
Fortí 4. Gola de la Riera de Mata costat de ponent. Veïnat de Mata. 
Fortí 5. Gola del Torrent de Vallgiró costat de ponent. Veïnat de Mata. 
 
Al marge dels 5 fortins catalogats, estan documentats un total de 8 fortins a la ciutat 
de Mataró. Tres dels fortins originals han desaparegut amb les obres de construcció 
del Port de Mataró, del Passeig Marítim i/o colgats pel mar per causes naturals. 
 
Tal com ha documentat la historiadora Maragrida Colomer, són totes elles unes 
fortificacions construïdes l’agost de 1937 per a la defensa de la ciutat de Mataró 
davant possibles bombardeigs de l’exèrcit feixista espanyol. Els fortins disposaven 
d’armament antiaeri. Davant l’Estació de trens hi havia un altre fortí, no conservat, 
que disposava d’una bateria antiaèria. 
 
Els bombardeigs a la costa del Maresme es realitzaren des de mar, per vaixells com 
el Canàries i el Balears. Més endavant, van intervenir de manera massiva els 
hidroavions bimotors, així com els avions trimotors italians, que provenien de 
l’aeroport de Mallorca, i també els avions i hidroavions alemanys del destacament de 
la legió Còndor des de Pollença. 
 
Un cop acabada la Guerra Civil, els fortins foren utilitzats els anys 1944/45 per Franco 
per por a un possible atac aliat, i per la Guàrdia Civil com a punt de vigilància contra 
l’estraperlo. 
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Atès que aquest Bé Cultural d’Interès Local té un valor patrimonial com a mostra 
d’enginyeria militar.   
 
Atès que els fortins són un element viu de la nostra història testimoni d’una guerra on 
el feixisme va aixafar la voluntat democràtica d’aquest poble. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular formula al govern 
municipal els precs següents: 

1. L’Ajuntament de Mataró senyalitzarà i dignificarà els fortins de la Guerra Civil 
catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local. L’acció municipal es durà a 
terme tan aviat com sigui possible i el pressupost ho permeti. 

2. L’Ajuntament de Mataró també inclourà al Catàleg de Patrimoni, de forma 
documental, els tres fortins originals que han desaparegut. 

3. Tota la documentació municipal tendirà a adoptar la terminologia fortins, en 
substitució del terme búnquers, per referir-se a aquests elements 
d’arquitectura militar. 

4. Els fortins de Mataró s’inclouran com a ruta cultural i turística de la ciutat, amb 
visites guiades i alguna exposició. 

5. S’editarà, quan el pressupost ho permeti, material divulgatiu per donar a 
conèixer la història i localització d’aquests fortins. 

6. Es realitzarà algun esdeveniment ambientat en el període de la Guerra Civil 
de 1936-1939, per recordar, explicar i conèixer els fortins declarats com a Bé 
Cultural d’Interès Local. 

7. S’estudiarà la possible obertura durant les visites guiades del Fortí 1. Pg. del 
Callao, a ponent del Centre Natació. 

8. L’Ajuntament de Mataró sol·licitarà la incorporació dels fortins de la costa de 
Mataró en la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya.” 

 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, agraeix al Sr. 

Safont-Tria que hagi fet alguna modificació respecte al prec presentat anteriorment. 

Ens hem entès en el sentit que hi ha voluntat de fer les coses, però les farem a 

mesura que disposem dels diners per fer-les. Des d’ara mateix, el convido a fer-ne el 

seguiment. 

Quan vostè parla de la terminologia, no hi ha cap inconvenient, però el que jo li 

proposo és que ens deixem assessorar per la gent que hi entén i que ens diguin 

exactament quin terme ha de ser el definitiu. A l’expedient que es va fer hi figuren els 
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dos noms, tant un com l’altre es fan servir. 

Altres coses que vostè demana, no hi ha inconvenient a fer-les, però li he de 

demanar que les iniciem tan bon punt els tràmits de catalogació i protecció hagin 

conclòs. En aquest moment per part de l’Ajuntament s’ha fet i aportat tot el que calia, 

però estem pendents de la resposta de la Comissió d’Urbanisme, que probablement 

es podrà tenir abans de final d’any.  

Pel que fa a les visites, també dependrà, en alguns casos, de la situació dels fortins, i 

mentre no hi hagi diners per adequar-ne la seguretat caldrà esperar. Però en l’esperit 

del que demana hi estaríem d’acord i li acceptem el prec de manera global.  

  

 

 

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

Popular, agraeix l’acceptació del prec.  

Pel que fa a la terminologia, ens hem assessorat i un “búnquer” és més aviat un 

refugi o un espai de protecció antiaèria, i un “fortí” és un fort, tal com els que tenim a 

la costa, de defensa militar davant d’un atac.  

 

 

 

24  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA PER A LA PRIORITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 

DE LA CULTURA. 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, informa que aquest Prec decau per haver-hi 

estat resolt. 

 

 

25  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA COMISSARIA 

MÒBIL QUE HA ENTRAT EN FUNCIONAMENT RECENTMENT. 
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El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons hem pogut saber la nova comissaria mòbil que ha entrat en servei fa poques 
setmanes no es guarda al garatge de la caserna de la policia local ja que l’alçada de 
la mateixa és superior a les dimensions de l’alçada de la porta d’accés al pàrquing. 
 
Pel que hem pogut saber aquest vehicle s’està guardant al dipòsit de vehicles , a la 
Ronda de Pintor Estrany, cosa que de ser així, suposaria una major despesa i una 
pèrdua de temps. 
 
És per aquest motiu que presentem les següents preguntes: 
 
1.-És certa la informació que hem relatat i que ens ha arribat per diferents vies? 
2.-A qui correspon la responsabilitat d’aquesta capgrossada? 
3.-Pensen donar algun tipus de solució a la mateixa?” 
 
 

 

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

Manteniment, demana, en primer lloc, que no estigmatitzem més els mataronins amb 

el terme “capgrossada” utilitzat en sentit negatiu. Hem de ser més curosos i no deixar 

que l’autoodi ens venci. A més, per a aquest govern, la seguretat i tot allò que en fa 

referència directament o indirecta és important. Em sobta el plantejament de la 

pregunta perquè ho planteja fent-se ressò d’una sèrie de rumors, i això ja es va 

explicar.  

Quan al seu dia es va elaborar el Pla de Seguretat de Mataró es va considerar que 

disposar d’una comissaria mòbil podria tenir efectes beneficiosos: des d’apropar més 

la Policia al ciutadà, donar al ciutadà la possibilitat de denunciar allò que considerés 

oportú i guanyar amb més seguretat per als ciutadans. Es va buscar una comissaria 

mòbil que reunís tots els requisits que es perseguien: que estigués ben equipada, 

que tingués unes bones prestacions i transmissions, que fos ben visible de nit perquè 

actués com a element dissuasiu de la delinqüència i ben visible també per a l’accés 

dels ciutadans. Després de tots els informes dels tècnics, es va buscar la comissaria 

que tots coneixen, amb les mides que té i que se’ls ha presentat. És una bona eina 

per a la Policia i serà una bona eina per al ciutadà. 
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Dit això, quan es va adquirir el vehicle ja se sabia quines eren les seves dimensions i 

ja es va planificar on es guardaria, perquè ja sabíem que la porta del pàrquing de 

l’edifici de Via Pública no tenia prou gàlib perquè hi entrés el vehicle. Per tant, ja se 

sabia que es guardaria al dipòsit de vehicles de la ronda Pintor Estrany. Quan es va 

adquirir també se sabia que això no representaria cap sobrecost ni cap despesa 

afegida perquè està ocupant una de les places que el mateix Ajuntament paga al 

dipòsit municipal de vehicles per fer les funcions de dipòsit.  

Evidentment, no deixarem d’adquirir ni aquest ni altres vehicles que considerem 

oportuns perquè la tasca de la Policia pugui garantir més la seguretat a la ciutat.  

Per tant, donant resposta a les seves preguntes, no buscarem cap solució perquè 

considerem que no és necessari. Això no és un problema. Aquest govern ho farà 

millor o pitjor però intentem donar una solució a cada problema i no pas posar un 

problema a cada solució.  

 

 

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

Catalunya, respon a la Sra. Calpe que si això és així ho hauria pogut explicar a la 

comissió informativa de Via Pública, cosa que no consta a les actes. No és un detall 

menor el fet que un instrument de la Policia no estigui al pàrquing de la Policia.  

En segon lloc, no ens agrada aquesta forma de fer política. Si vostès cometen un 

error o no, no s’amaguin rere els mataronins.  

 

 

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

Manteniment, lamenta que no hagi agradat al PPC la seva resposta. Evidentment, 

quan es va comprar aquest vehicle sabíem perfectament que les dimensions que 

tenia, més els aparells que porta a sobre, feien inviable que el poguéssim tancar allà. 

Tot i així, es va buscar una solució. 
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26  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL VIATGE DE L’ALCALDE A LES FESTES 

DE CEHEGIN. 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, retira la pregunta 

per haver-li estat contestada per escrit. 

 

 

27  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES ACTUACIONS 

DUTES A TERME PER L’AJUNTAMENT SOBRE ELS 

CONEGUTS COM A “FETS DEL PALAU”. 

 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Al passat Ple Ordinari del mes de Setembre, es va aprovar una Proposta de 
Resolució sobre els fets que s’havien produït a Mataró durant el mes d’agost i que 
entre d’altres conseqüències van provocar que un policia hagués de ser hospitalitzat. 
 
A l’esmentada Proposta de Resolució es feia un relat dels fets a la part expositiva i 
s’aprovaven 3 acords, entre ells el següent: 
 
“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 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.”  
 
Passats ja alguns mesos d’aquests fets i de l’aprovació de la PdR, només hem tingut 
notícies de que s’ha actuat sobre la publicació d’un vídeo que estava publicat a una 
xarxa social, però sobre la resta d’aspectes no hem tornat a saber res més. 
 
És per aquest motiu que presentem les següents preguntes: 
 
1.-Quines actuacions s’han dut a terme des dels serveis jurídics corresponents en el 
sentit que es va aprovar al Ple Municipal de Setembre?” 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, recorda que després de valorar jurídicament quines eren les 

actuacions que es podien fer amb la publicació, es va requerir, a través dels Serveis 

Jurídics contractats, la retirada del vídeo de les xarxes socials per afectació i 

vulneració del dret fonamental a la intimitat dels agents, regulat per la Constitució. 

Aquesta acció va donar resultat perquè es va retirar el vídeo i, si calia tirar més 

endavant amb aquestes accions, havien de ser els agents perjudicats els que 

decidissin si volien iniciar-les. Els agents van manifestar que no, que ja es 

consideraven rescabalats amb la retirada del vídeo i, per tant, l’Ajuntament l’únic que 

va poder fer és donar el seu suport als agents.  

Pel que fa a altres materials publicats, fotografies, etc., aquests casos s’estan seguint 

a través del jutjat. Per tant, hem considerat convenient esperar a les oportunes 

resolucions judicials, que actualment estan en fase d’instrucció, per valorar la 

possibilitat d’executar accions penals per injúries i fals testimoni, en cas que 

procedeixi.  

Igualment, hem donat suport jurídic als agents que han volgut o que s’han vist 

implicats en aquestes actuacions judicials.   

 

 

28  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE UNA DENÚNCIA A 

LA POLICIA LOCAL EL DIA DE LA FESTA DEL XAI. 

 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Al passat Ple Ordinari del mes de novembre es va discutir sobre alguns fets que 
tenien a veure a la “Festa del Xai”, tot i que nosaltres varem manifestar que no ens 
constava que s’hagués sacrificat cap animal a la nostra ciutat ni al·legal ni 
il·legalment, si que havíem tinguts notícies relacionades amb aquest fet que indicaven 
i assenyalaven conductes i fets que creiem que no són acceptables. 
 
Així, com a conseqüència del rebombori que es va originar, s’ha adreçat a aquests 
regidors una persona, veïna de Cerdanyola, que ens informa que al davant de la seva 
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vivenda hi va haver un xai, ja mort penjant al balcó d’una altra vivenda, i que va ser 
cuinat allà mateix. També ens va informar que el dissabte 19 d’octubre va trucar a la 
Policia Local per denunciar aquests fets juntament amb altres veïns del mateix 
immoble, i que va acudir a lloc dels fets una dotació de Policia Local. 
 
Entenem, doncs, que la demanda de denunciar els fets per tal d’actuar-hi ja la va fer 
aquesta persona i que per tant i en conseqüència s’haurà actuat per corregir aquests 
fets. 
 
Donada aquesta informació, que nosaltres desconeixíem, en el moment de celebrar 
el Ple d’Octubre, creiem pertinent realitzar les següents preguntes: 
 
1.- Ens pot confirmar la Regidora de Via Pública si es  va produir aquesta trucada i la 
consegüent actuació policial el dia 19 d’octubre cap al migdia? 
 
2.- En cas afirmatiu quines actuacions s’han fet des de l’Ajuntament de Mataró?” 
 
 

 

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

Manteniment, respon que, segons l’ha informada el cap del servei, als arxius 

informàtics de la Policia Local, en relació a aquest tema, hi consta una trucada el 19 

d’octubre d’una veïna del núm. 4 del carrer Vitòria sobre unes molèsties produïdes 

pel fum d’una barbacoa que presumptament es realitzava a la finca del costat. 

Personada la patrulla al lloc no va contestar ningú i la unitat no va observar ni el fum 

ni la barbacoa, ni tampoc va contestar el domicili de la veïna requeridora i, per tant, 

es va arxivar l’actuació.  

Quan la Policia ha revisat les trucades, com que tenen un termini de custòdia, ja 

s’havia exhaurit i no s’ha pogut escoltar la trucada, però sí que constaven les dades 

que els he comentat.  

No es va poder constatar la infracció i, per tant, no es va realitzar cap més actuació 

aquell mateix dia. No obstant això, com ja sap, el policia de barri d’aquell districte va 

estar fent indagacions i és cert que va parlar amb uns quants veïns que li van 

manifestar que certament havien vist un xai penjat en un balcó. El policia no va veure 

personalment els fets i, malgrat no els va veure, va anar al domicili on indicaven que 

això havia succeït. Es va advertir al veí d’aquest domicili que això s’havia produït, 

cosa que ell ha negat, malgrat tot la Policia el va informar que aquests fets són 

contraris a la normativa sanitària i poden donar lloc a sancions.  
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Al senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, li sembla molt greu el que acaba de fer la regidora.   

 

 

 

29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE ROBATORIS 

OCORREGUTS LES ÚLTIMES SETMANES EN BARS DE 

MATARÓ. 
 

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

30  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA COMISSARIA 

MÒBIL A MATARÓ. 
 

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, informa que durant el Ple municipal s’ha 

conegut la mort del President Nelson Mandela,  Premi Nobel de la Pau el 1993, i un 

lluitador dels drets humans.  

Tot seguit l’alcalde llegeix el següent manifest : “Nelson Mandela és un expolític sud-

africà que va ser líder emblemàtic de la lluita contra el sistema polític d’apartheid. I va 

arribar a ser el primer president de la República de Sud-àfrica, del 94 al 99, escollit 

per sufragi universal en les primeres eleccions nacionals no racials de la història del 
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país. Va ser membre del Congrés Nacional Africà (ANC) per tal de lluitar contra el 

domini polític de la minoria blanca i la segregació racial que impulsaven. Es va fer 

advocat i va participar en la lluita no violenta contra les lleis de l’apartheid, que van 

ser establertes pel govern del Partit Nacional Afrikaner, arribat al poder a través de 

les eleccions de 1948. L’ANC va ser prohibit el 1960 sense que la lluita pacífica 

donés resultats tangibles. Detingut per ordre del govern sud-africà amb el suport de 

l’Agència Central d’Intel·ligència dels EUA (CIA) fou condemnat a cadena perpètua de 

presó i a treballs forçats. Esdevingué una celebritat beneficiant-se d’un fort suport 

internacional, i fou convertit en un símbol de la lluita per la igualtat racial, 

especialment després de la massacre de Soweto, del juny de 1976. 

Després de vint-i-set anys de presó, Mandela (Madiba, Tata) va ser alliberat l’11 de 

febrer de 1990, i defensà la reconciliació i la negociació amb el govern del president 

Frederik de Klerk. El 1993, rebé conjuntament amb aquest, el Premi Nobel de la Pau 

per les seves accions a favor de la fi de l’apartheid i l’establiment d’una democràcia 

no racial al país.” 

Amb el compromís d’enviar al president de Sud-àfrica una nota de condol, els 

demano un minut de silenci com a petit homenatge.  

 

Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci. 

 
 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23 hores i 25 minuts,  el Sr. 

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

Certifico.  

 


