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NÚM. 07/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE JUNY DE 2013. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
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 
3703/2013 de 3 de juny 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 6 de juny 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 6 de juny de 2013, a les 19 hores de la 
tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes 
consignats en el següent 

 

                                                          ORDRE DEL DIA 
 

 

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 4 d’abril de 2013 i 

de 2 de maig de 2013.  

 

2  DESPATX  OFICIAL 

 

2a  Declaració Institucional que presenta el grup municipal de CIU per l’atorgament de 

la medalla d’or de la Generalitat a l’Hble. Sr. Max Cahner. 

  

2b Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista sobre el deute de 

la Generalitat de Catalunya amb l’ajuntament de Mataró. 

  

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

renda garantida ciutadana. 

  

2d Declaració Institucional que presenta el grup municipal del PPC per commemorar al 

mes de juny de cada any el dia del Donant.  

 

2e Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la CUP per rebutjar la 

Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE).  

  

2f Declaració Institucional que presenten els grups municipals de CIU, PSC, ICV-

EUiA, PxC i la CUP sobre l’obligació d’utilitzar casc en zona urbana a les persones 

ciclistes.  
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2g Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals sobre tramitació de 

les beques de menjadors escolars.  

 

 

 DICTAMENS 
  
 CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
  
 Àrea de Promoció Econòmica i Innovació 
 

3 Aprovar l’agermanament de Mataró amb Fort Lauderdale 

 

 

 

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

4 Autoritzar a Aigües de Mataró SA., a concertar una operació de crèdit a llarg 

termini, per import màxim de 500.000,00 €, amb destí a finançar les inversions 

previstes en el Pressupost 2013.  

 

5 Autoritzar a Aigües de Mataró SA., a concertar amb les noves condicions 

financeres, l’operació de crèdit a llarg termini, per import màxim de 800.000,00 €, 

autoritzada pel Ple de data 7 de novembre de 2012, amb destí a finançar les 

inversions previstes en el Pressupost 2013.  

 

 Compres i Contractacions 
 
6 Resolució de les sol•licituds de Fomento de Construcciones y Contratas, SA 

referents a l'equilibri financer i a la retribució per objectius pels anys 2009 a 2012, 

del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria 

orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de platges. 

 

 

 

 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 

7 Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOM per tal de fer 

compatible un equipament docent a la plaça Rocafonda. 

 

8 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació municipal 

àmbit EL SORRALL. 

 

 Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 

9 Desestimar la sol•licitud de revisió d’ofici de l’acord d’execució subsidiària de les 

obres estructurals i d’habitabilitat, al c. Mare de Déu del Pilar, 3, i modificar-lo en el 

sentit de suprimir les obres d’habitabilitat 
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 PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 Direcció de Serveis Econòmics 
 

10 Aprovació préstec participatiu de l’ajuntament a PUMSA 

 

11 Aprovació préstec participatiu de l’ajuntament a GINTRA 

 

12 Expedient de modificació de crèdit pressupostaris. 

 

13 Aprovació d’un nou marc de preus d’arrendament dels serveis de restauració del 

Parc Tecnocampus.  

 

 

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA de suport a les 

comunitat de veïns davant els impagaments de la banca. 

  

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per què s'estableixin 

els mecanismes necessaris a la nostra ciutat per tal d'inventariar els possibles casos 

de poligàmia. 

 

 16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PxC per instar a les 

entitats financeres a deixar sense efecte el cobrament de comissions bancàries per 

descobert. 

 

 17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP  per tal que 

l’ajuntament de Mataró faciliti i promocioni l’ús de la bicicleta amb nous carrils i 

aparcaments segurs.  

 

 

 

 PRECS I PREGUNTES 
 

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

resposta de la Consellera d’Ensenyament a una pregunta de la CUP anunciant la 

“integració” de les escoles Angeleta Ferrer i Joan Coromines. 

  

19 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la possibilitat que Mataró 

tingui la marca Destinació de Turisme Esportiu.  

 

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

cobrament de les sancions per Ordenança de Civisme.  

 

21 Prec que presenta el grup municipal Socialista per garantir l’adequació dels serveis 

de biblioteques i sales d’estudis durant els períodes de major demanda d’aquests. 
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22 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 

Unida i Alternativa per a la creació de mecanismes que garanteixin la participació 

activa del municipi en la futura planificació escolar de la ciutat. 

 

23 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la possible reimplantació 

del tèxtil a la nostra ciutat. 

 

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

l’estat de l’arbrat del tram urbà de la N-II al seu pas per la nostra ciutat i del Passeig 

Marítim. 

 

25 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que el 

govern municipal faci les gestions necessàries per tal de què es millori la imatge de 

l’estació de rodalies de la ciutat. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa respecte de la situació actual de l’Hospital de Sant 

Jaume i Santa Magdalena. 

 

27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per estudiar la 

instal•lació de punts de Wi-fi gratuïts al carrer en varis indrets de la ciutat 

degudament senyalitzats sota la marca: Mataró Conect@ 

 

28 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per a la 

implantació de mecanismes de seguretat en els contenidors d’escombraries. 

 

  

 

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

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

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

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

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

masclista al nostre municipi o a Catalunya. Tot seguit invita als presents a guardar un 

minut de silenci en memòria de les persones assassinades.   

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
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1 -   APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES 

SESSIONS ORDINÀRIES DE 4 D’ABRIL DE 2013 I DE 2 DE 

MAIG DE 2013. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 
2  -  DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 

A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions 
Institucionals aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 3 de 
juny de 2013: 
 
2a  Declaració Institucional que presenta el grup municipal de CIU per 

l’atorgament de la medalla d’or de la Generalitat a l’Hble. Sr. Max 
Cahner. 

  
  Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups 

municipals, CIU, PPC, ICV-EUiA i CUP (17), abstenció de PSC (8) i vot 
en contra del PxC (3). 

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

 

“Primer.- Sol·licitar que li sigui concedida a l’Hble. Sr. Max Cahner la 
Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, la màxima distinció que 
atorga la Generalitat a les persones que han destacat per la seva feina 
ajudant a incrementar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya. 

Segon.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat i al 
Conseller de Cultura.” 
 
 

 
 
2b Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista 

sobre el deute de la Generalitat de Catalunya amb l’ajuntament de 
Mataró. 

 
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals. 
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La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, 
llegeix la part dispositiva dels acords: 
 

1. “comunicar, en el termini d’un mes, que podem consultar al web del 
Departament d’Economia i Coneixement, els deutes que la Generalitat de 
Catalunya i totes les entitats i organismes que formen el seu sector públic, 
tenen reconeguts a favor de l’Ajuntament de Mataró. Pel que fa als 
convenis signats entre la Generalitat i el nostre ajuntament es faran 
efectius en la seva totalitat en el moment que la situació financera de la 
Generalitat millori, sens perjudici que en l’actualitat a mesura que es pugui 
es doni compliment als mateixos el més aviat possible. 

 
2. acompanyar el Projecte de Llei de pressupostos pel 2013 amb un 

calendari de pagament dels deutes pendents amb els ens locals, que 
prioritzi els pagaments pendents perquè es facin efectius en el termini més 
curts possible des de l’aprovació dels pressupostos.  

 
3. elaborar de manera urgent una Llei  de Hisendes locals de Catalunya que 

desenvolupi el capítol 3 del Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
Aquesta Llei ha de tenir  com a eix rector, un model de finançament  
incondicionat segons preveuen els principis estatutaris, garantint 
l’autonomia local i no basant-se exclusivament en els principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i s’iniciaran els treballs en paral·lel 
a la tramitació de la Llei de Governs Locals. 

 
4. fer efectius, el més aviat possible, els acords signats amb les Diputacions 

en el Pla extraordinari d’assistència financera local, consistents en un 
préstec a la Generalitat de 211 milions d’euros, i que instaven al Govern a 
retornar aquest préstec abans de finalitzar el 2012. 

 
5. reclamar de forma contundent el deute de l’Estat amb el Govern de 

Catalunya i , en cas de pagaments parcials d’aquest deute, el govern de la 
Generalitat tindrà en compte la important funció social que fan els governs 
locals a l’hora de liquidar els pagaments pendents. 

6. elaborar una Llei de governs Locals que es basi en el 
reconeixement del paper de poder públics territorial dels ens locals, 
en el reforç de l’autonomia local i en la garantia de l’exercici de les 
seves competències i no únicament en l’aplicació del principi 
d’estabilitat pressupostària.  

 
7. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 

presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de 
Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.” 
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2c Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA 

de suport a la renda garantida ciutadana. 
 

Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals,  
CIU, PSC, PPC, ICV-EUIA i CUP (25) i l’abstenció de PXC (3).  

 

El regidor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-EUIA, llegeix la part dispositiva dels acords: 
 

1. “L’Ajuntament de Mataró dóna suport a la campanya de recollida de 
signatures per la iniciativa legislativa popular per la implementació d’una 
Renda Garantida de Ciutadania. 
 

2. L’Ajuntament de Mataró expressa la necessitat que Catalunya disposi, el 
més aviat possible, d’una Renda Garantida de Ciutadania per lluitar 
contra la pobresa al nostre país, i així complir amb un dels preceptes 
recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.” 
 

 
 
 
2d Declaració Institucional que presenta el grup municipal del PPC per 

commemorar al mes de juny de cada any el dia del Donant.  
 

Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals. 
 

El regidor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular 
de Catalunya, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“Donat que els dies 6 de juny i 14 de juny es commemoren els dies 
Mundials dels trasplantats d’òrgans i el del donant de sang 
respectivament, donat així mateix que a la nostra ciutat, com arreu, es 
realitzen contínues campanyes de captació de donants i ja que els i les 
donants representen valors tan necessaris avui dia com la solidaritat i 
l’altruisme, l’Ajuntament de Mataró s’adreçarà als diferents Bancs de 
Teixits i Òrgans i/o Entitats i/o Associacions que desenvolupen la seva 
activitat en aquest àmbit per tal d’estudiar l’organització, conjuntament 
amb elles, d’ un Acte Institucional que serveixi de reconeixement als i les 
donants  i de promoció de la Donació de Sang, Teixits i Òrgans a Mataró.” 

 
 
 
 
 
2e Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la CUP 

per rebutjar la Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa 
(LOMCE).  
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  Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups 
municipals,  CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP (20), abstenció de PxC (3) i vot 
en contra del PPC (5). 
 
El regidor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular,  llegeix la part dispositiva dels acords: 
 
 

1. “L’Ajuntament de Mataró referma el compromís en la defensa del model 
d’immersió lingüística que durant més de 30 anys ha obtingut un èxit, tant 
pel que fa a l’aprenentatge de la llengua, com per ser una eina 
imprescindible per a la igualtat d’oportunitats i la inclusió social. 
Desmantellar aquest model implica, doncs, no solament un atac a la 
llengua catalana, sinó un atac a la igualtat d’oportunitats per a tot 
l’alumnat. 
 

2. L’Ajuntament de Mataró exigeix al Govern de l’Estat espanyol i al Govern 
de la Generalitat de Catalunya que facin les inversions necessàries en 
educació i que els pressupostos de 2013 reverteixin l’actual dèficit 
d’inversió en recursos humans, infraestructurals, logístics i econòmics que 
pateix l’educació pública. 
 

3. L’Ajuntament de Mataró fa una crida a tota la comunitat educativa i a la 
societat a mobilitzar-se en contra de la LOMCE, i es compromet a donar 
suport a les iniciatives que impulsin la insubmissió i la desobediència civil 
a les polítiques educatives regressives i espanyolistes. 
 

4. L’Ajuntament de Mataró insta als respectius governs autonòmics de 
l’àmbit Països Catalans a rebutjar la LOMCE en tot el territori català.” 
 

 
 
 
  
2f  Declaració Institucional que presenten els grups municipals de CIU, 

PSC, ICV-EUiA, PxC i la CUP sobre l’obligació d’utilitzar casc en 
zona urbana a les persones ciclistes.  

 
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals. 

 
El regidor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-EUIA, llegeix la part dispositiva dels acords: 
 

“Primer-. Manifestar el desacord amb la proposta de la Direcció General 
de Transit del Ministeri de l’Interior, d’implantar l’obligatorietat de l’ús del 
casc a les i els usuaris de la bicicleta en entorns urbans. 

Segon.- Instar al Govern de l’Estat a reconsiderar aquesta proposta tenint 
en compte les opinions del sector de la bicicleta i a implantar mesures de 
seguretat actives per millorar la prevenció dels accidents de ciclistes. 
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Tercer.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats a 
portar a terme totes les gestions que s’escaiguin per tal de donar 
compliment a aquesta proposta de resolució. 

Quart.- Comunicar els acords al Consell Municipal de Mobilitat, a la Red 
de Ciudades por la Bicicleta, a la Coordinadora en defensa de la bicicleta 
(CONBICI), a Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Coordinadora 
Catalana d’Usuaris de la Bicicleta, als grups parlamentaris del Congrés de 
Diputats i a la Direcció General de Transit del Ministeri de l’Interior.” 

 
 
 
 
2g Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals 

sobre tramitació de les beques de menjadors escolars.  
 

Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals. 
 

El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i 
Unió, llegeix la part dispositiva dels acords: 
 

“Insta al Departament d’Ensenyament a modificar tot el procés de gestió i 
tramitació dels ajuts de beques de menjador escolar per tal que es puguin 
atorgar a l’inici de curs i disposar dels  recursos econòmics en les primers 
setmanes del mateix.” 

 
 
 

 
DICTAMENS 

 

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

Àrea de Promoció Econòmica i Innovació 
 

3  - APROVAR L’AGERMANAMENT DE MATARÓ AMB FORT 

LAUDERDALE. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Fort Lauderdale és una ciutat d’aproximadament 169.000 habitants ubicada al 
comptat de Broward al Sud de Florida, als Estats Units d’Amèrica. Les seves 
similituds amb la ciutat de Mataró són importants: per la seva localització costanera i 
la seva vocació nàutica; pel seu clima privilegiat i dinamisme econòmic que la 
converteixen en un bon lloc per viure, emprendre i treballar; per la seva proximitat a 
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una gran capital, a tan sols 44 km de Miami; per ser seu de centres universitaris; per 
la seva vocació turística; per la seva important comunitat i influència llatina; i per ser 
un centre logístic rellevant cap a zones properes com el Carib, Sud i Nord Amèrica. 
 
La proposta d’aquest agermanament amb Fort Lauderdale, agermanament singular 
en ser el primer amb una ciutat americana, que s'emmarca en un objectiu estratègic 
de posicionament global de la ciutat, es basa en totes les similituds esmentades amb 
especial rellevància a quatre línies de desenvolupament que ja s’estan treballant: 
 
a) Empresa i promoció econòmica: els programes mutus de foment de la 

internacionalització i la innovació d’empreses,  
b) Front Marítim i Port: la recerca de sinèrgies entre els ports i clústers nàutics 

respectius,  
c) Formació: la col·laboració acadèmica entre institucions universitàries i de formació 

professional d’ambdues ciutats. 
d) Cultura i història: tradició llatina del Sud de la Florida i relació cultural amb 

Catalunya via, sobretot,  l’àmplia i potent comunitat cubana de la zona. 
 
De totes elles destaca la voluntat perquè Fort Lauderdale sigui el punt d’accés i 
connexió entre el nostre territori i del Sud de la Florida, amb l’objectiu de convertir 
Mataró en el centre i pont per empreses del nostre entorn cap al mercat americà via 
Florida, amb elements que la fan molt atractiva, com la diversitat de sectors 
econòmics o l’existència de capitals a la recerca d’oportunitats d‘inversió. Aquest 
programa de internacionalització ja ha tingut la seva primera concreció en l’acord 
signat entre el Research Park de la Florida Atlantic University i el TecnoCampus 
Mataró - Maresme, en virtut del qual les empreses d’ambdós territoris interessades 
podran fer estades sense cost de fins un màxim de 3 mesos a Florida o a Catalunya, 
on rebran assessorament sobre la manera d’aterrar en aquest mercat i suport per 
recerca de finançament entre d’altres. 
 
Fort Lauderdale també destaca pel seu clúster en el sector nàutic, i és per aquest 
motiu que és en aquesta ciutat on Mataró cerca operadors interessats en la 
concessió de l’àrea de Refit & Repair per a grans eslores del Port de Mataró, ubicació 
que pot resultar atractiva per les empreses americanes del sector, que actualment no 
disposen d’instal·lacions d’aquest tipus en l’arc mediterrani i que estan molt 
interessades en aprofitar la força del projecte Mataró Marítim, integrat en l’associació 
Maresme Marítim i dins l’estratègia de creixement del sector nàutic a la costa de 
Barcelona. 
 
Per últim, cal destacar l’interès d’ambdós municipis per la col·laboració acadèmica 
entre les  seves universitats per tal de portar a terme intercanvi tant de coneixements 
com d’estudiants i l’oportunitat que significa per Mataró tenir un primer referent de 
ciutat agermanada als Estats Units i per Fort Lauderdale a Catalunya i Espanya. 
 
L’Alcalde de Fort Lauderdale, Sr Jack Seiler, a través de la Comissió de ‘Sister City’ 
que té a la seva ciutat ha mostrat el seu interès en tirar endavant aquest 
agermanament durant el mes de juny de 2013. 
 
Per tot el que s’ha exposat, en us de la atribucions que m’atorga la legislació vigent 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar l’agermanament de Mataró amb Fort Lauderdale pel foment de les 
relacions a nivell econòmic, empresarial, acadèmic i cultural entre ambdós municipis. 
 
Segon.- Convidar l’Alcalde de Fort Lauderdale a Mataró per formalitzar aquest 
agermanament o fixar el mètode no presencial més adient per signar dit acord, així 
que sigui possible.” 
 
 

 

 

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

Popular, manifesta el seu acord amb l’agermanament de ciutats. De fet, m’agradaria 

que l’agermanament servís bàsicament per fer front a moltes polítiques que vénen 

imposades des dels estats i des de les estructures financeres i, fins i tot, militars. Per 

tant, aquests agermanaments no només aporten un coneixement mutu, sinó que 

també poden donar alternatives i eines per gestionar-se millor. En aquest sentit, estic 

d’acord amb l’acte d’agermanament d’avui. No obstant això, vull afegir que, potser per 

falta de temps i d’informació, no acabo de veure que a la ciutat hi hagi un teixit que 

hagi mostrat interès a donar aquest pas. En la política d’agermanaments m’agradaria 

que algun dia es plantegés un agermanament amb un altre poble o ciutat de l’àmbit 

dels Països Catalans per enfortir aquesta nació que alguns volen obviar.  

Per aquests motius, nosaltres, ara com ara, ens hi abstindrem. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, valora positivament el fet que se cerquin, més 

enllà de les nostres fronteres, oportunitats de negoci o intercanvis universitaris i 

culturals. El fet d’haver acordat, entre el Research Park de la Florida Atlantic 

University i el TCM Mataró-Maresme, la possibilitat que empreses de tots dos 

territoris puguin fer estades en un o altre lloc de fins a tres mesos és una bona 

oportunitat de revifar la nostra economia local.  

Pel que fa al tema acadèmic, se’ns informa que hi ha interès per la col·laboració 

acadèmica entre universitats, però no es concreta cap acord, almenys de moment. 

Donat que es tracta d’una aproximació entre les dues ciutats i cito: “amb similituds 

importants”, no és menys cert que es tracta d’un primer contacte. Crec que seria bo 
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que deixéssim passar un temps per veure què passa amb els acords, si cristal·litzen o 

no, i si els llaços entre les dues ciutats es van fent més sòlids. En definitiva, 

necessitaríem temps per veure si aquest agermanament que ens proposen esdevé 

un “parentesc de sang” o no. En aquest sentit, pensem que l’agermanament amb 

aquesta o altres ciutats s’hauria de produir després d’un cert temps de trajectòria vital 

i de solidesa de les relacions en igualtat de condicions.  

És per això que en aquesta primera aproximació amb Fort Lauderdale, tot i ser 

esperançadora, ens hi abstindrem. Desitgem, però, que aquesta iniciativa prosperi 

amb el temps.  

 
 
 
 

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

Catalunya, deixa clar que el seu grup hi votarà favorablement, però amb esperit crític. 

Ho ha explicat molt bé el Sr. Martínez: aquest agermanament ens sembla una mica 

precipitat, tant en el temps com en les formes. A més, cal tenir en compte que amb 

altres ciutats amb les quals estem agermanats, aquest agermanament ha 

desaparegut pràcticament —per exemple, amb la ciutat de Cehegín—. 

Per tant, m’agradaria veure els fruits que tots desitgem d’una manera més concreta. 

Però, de moment, em dóna la sensació, tant per les formes com per la precipitació, 

que s’ha hagut de posar alguna cosa sobre la taula o demostrar que tot ha estat útil, 

arran de les preguntes sobre la visita a Fort Lauderdale que es van plantejar el ple 

passat. Dubto que els anteriors agermanaments hagin estat ni tan ràpids ni tan poc 

fonamentats com sembla aquest. I, d’altra banda, no hem vist cap document en què 

es demani per part de la ciutat nord-americana que sol·licitin agermanar-se amb 

nosaltres. Tot plegat sembla una mica forçat.   

 

 

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

puntualitza que aquesta és una proposta que els va fer l’alcalde de Fort Lauderdale 

quan hi van ser. És una proposta que per a ells és natural i jo ja els vaig explicar que 

aquí les coses seguien un procés més lent, però ells ens convidaven a anar a signar 

ja l’agermanament el dia 11.  
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Nosaltres entenem que és una bona oportunitat, ja que Florida és un referent als 

Estats Units i a Llatinoamèrica i també ho pot ser per a les nostres empreses i 

estudiants. D’altra banda, amb les altres ciutats amb les quals estem agermanats 

mantenim, com cal, un contacte. És veritat que tenim la voluntat de fer més coses 

plegats, però ara com ara els recursos són més limitats.  

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4 i 5 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

4  - AUTORITZAR A AIGÜES DE MATARÓ SA., A CONCERTAR 

UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI, PER IMPORT 

MÀXIM DE 500.000,00 €, AMB DESTÍ A FINANÇAR LES 

INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST 2013.  
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

presenta la proposta següent: 

 
 “Aigües de Mataró SA., ha sol·licitat a l’Ajuntament de Mataró l’autorització per a la 
concertació d’una operació de crèdit, d’import global màxim 500.000,00 € per finançar 
les inversions en xarxa d’aigües (PDAM) i en xarxa de clavegueram (PDCLAM) a 
executar en l’exercici 2013.  Les condicions financeres d’aquest operació de crèdit 
són les següents: 
 

Entitat IBERCAJA 
Tipus de préstec ICO per empreses i Emprenedors 2013 

Import màxim 500.000,00 € 

Tipus d’Interès fix màxim 7,95% 

Termini màxim  7 anys sense carència  

Comissions Sense comissions 

 

En la proposta del  banc és diu que encara no consta el dictamen final de seu 
departament de riscos. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció 
 
Per tot el que s’ha exposat, el  sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució 
següent: 
 
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA perquè concerti  
una operació de crèdit, d’import màxim 500.000,00 euros amb l’entitat financera 
IBERCAJA, per  finançar les inversions previstes en el pressupost 2013,amb les 
següents condicions financeres:  
 

Entitat IBERCAJA 
Tipus de préstec ICO per empreses i Emprenedors 2013 

Import màxim 500.000,00 € 

Tipus d’Interès fix màxim 7,95% 

Termini màxim  7 anys sense carència  

Comissions Sense comissions 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA.” 
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5  - AUTORITZAR A AIGÜES DE MATARÓ SA., A CONCERTAR 

AMB LES NOVES CONDICIONS FINANCERES, L’OPERACIÓ DE 

CRÈDIT A LLARG TERMINI, PER IMPORT MÀXIM DE 

800.000,00 €, AUTORITZADA PEL PLE DE DATA 7 DE 

NOVEMBRE DE 2012, AMB DESTÍ A FINANÇAR LES 

INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST 2013.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 
 “Aigües de Mataró SA., ha sol·licitat a l’Ajuntament de Mataró, l’autorització per 
modificar les condicions financeres del préstec d’import màxim 800.000 €, autoritzat 
pel Ple de data 7 de novembre de 2012, i amb les condicions financeres següents: 
 

Entitat BANKIA 
Import màxim 800.000,00 € 

Tipus d’Interès fix màxim 6,50% 

Comissió màxima d’obertura 0,75% 

Termini màxim  7 anys 

 

La modificació de les condicions financeres d’aquesta operació de crèdit, són 
degudes als constants canvis de les condicions financeres de mercat. Les noves 
condicions financeres per aquesta operació de préstec són les següents: 
 

Entitat BANKIA 
Tipus de préstec ICO per empreses i Emprenedors 2013 

Import màxim 800.000,00 € 

Tipus d’Interès fix màxim 7,95% 

Termini màxim  5 anys sense carència 

Comissions Sense comissions 

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

Entitat BANKIA 
Tipus de préstec ICO per empreses i Emprenedors 2013 
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Import màxim 800.000,00 € 

Tipus d’Interès fix màxim 7,95% 

Termini màxim  5 anys sense carència 

Comissions Sense comissions 

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

 

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

anuncia el seu vot contrari als punts 4 i 5.  

Com ja hem manifestat reiterades vegades, creiem que s’haurien de repartir aquests 

diners de menys de dividends d’Aigües de Mataró perquè ens podríem estalviar 

interessos, obertures, entre d’altres, i així no engreixaríem encara més el sistema 

financer. No obstant això, estem d’acord amb les inversions i apostem també per 

elles, però, com que no estem d’acord amb l’endeutament, hi votarem contràriament.  

 

 

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

que la Companyia d’Aigües malauradament no té tresoreria per fer front a les 

inversions que són necessàries pel Pla Director. Això funciona així en totes les 

companyies d’aigües i aleshores ens hem d’endeutar.  

D’altra banda, això, en el nostre cas té un efecte positiu i és que podem ajudar 

l’Ajuntament a fer front a despeses corrents tan necessàries, com ara les dels serveis 

socials. Per tant, és veritat que és millor tenir el mínim deute possible, però en aquest 

model de negoci el deute és un recurs necessari i habitual.   

 

 

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

expressa que té una visió molt diferent de com gestionar una empresa municipal. 

Nosaltres ja hem manifestat moltes vegades que som partidaris d’eradicar tot el deute 

i així poder gestionar, treballar i invertir des de l’estalvi i no des de l’endeutament. 
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Acabat el debat conjunt dels punts núm. 4 i 5 de l’ordre del dia, es sotmet a votació  

 

punt núm. 4: 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

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

Plataforma per Catalunya.   

Abstencions: 9,   corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent al membre del grup municipal 

de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

Acabat el debat conjunt dels punts núm 4 i 5 de l’ordre del dia, es sotmet a votació  

 

punt núm. 5: 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

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

Plataforma per Catalunya.   

Abstencions: 9,   corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent al membre del grup municipal 

de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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-Servei de Compres i Contractacions- 

6   - RESOLUCIÓ DE LES SOL•LICITUDS DE FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA REFERENTS A 

L'EQUILIBRI FINANCER I A LA RETRIBUCIÓ PER OBJECTIUS 

PELS ANYS 2009 A 2012, DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS 

SERVEIS DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS RESTA, 

MATÈRIA ORGÀNICA, SELECTIVA I VOLUMINOSOS, DE LA 

NETEJA VIÀRIA I NETEJA DE PLATGES. 
 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“La mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA, concessionària del 
contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, 
selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de les platges, ha realitzat diverses 
peticions en relació a la compensació del desequilibri econòmic que considera s’ha 
produït en la concessió, i a l’abonament del 30% retingut del benefici industrial i 
aportació extra, previstos en l’apartat 11.3 del Plec de prescripcions tècniques. 
 
Examinades pel servei gestor del contracte les al·legacions de la concessionària, per 
escrit de data 29 de maig de 2013, la regidora delegada de Via Pública, Obres, 
Manteniment i Serveis, proposa les resolucions que considera adients. 
 
En conseqüència, qui subscriu, president de la Comissió Informativa Municipal 
d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL PLE MUNICIPAL aprovar 
l’esmentada proposta de la regidora delegada de Via Pública, Obres, Manteniment i 
Serveis, que literalment diu: 
 

RELACIÓ DE FETS  
 
PRIMER. La mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA, 
concessionària del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions 
resta, matèria orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de 
les platges, ha presentat escrit en el qual sol·licita es reconegui el seu dret a 
percebre una compensació econòmica de 2.105.517,69 euros, IVA inclòs, pel 
concepte de sobrecostos de la mà d’obra del contracte per aplicació del conveni 
col·lectiu pels anys 2008/2011 (posteriorment prorrogat pels anys 2011/2013); o 
subsidiàriament s’adoptin anàlogues solucions que permetin mantenir l’equilibri 
financer del contracte segons les bases en el moment de licitar. 
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SEGON. El fonament essencial de la reclamació de Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA és l’obligació establerta a la clàusula 26.B).e) 
del plec de clàusules econòmic-administratives particular que regeixen el 
contracte, de mantenir l’equilibri econòmic de la concessió. 
 
TERCER. En data 24/04/2013 la cap del servei de Compres i Contractacions ha 
emès informe en el qual conclou que: 
 
“Primer.- A la vista de la reclamació de data 7 de febrer de 2013 presentada per 
l’empresa FCC, concessionària del servei de recollida de les fraccions de resta, 
matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de les platges 
de Mataró, demanant sigui compensada econòmicament com a conseqüència 
dels increments salarials haguts des de l’any 2008, el servei gestor del 
contracte, després de verificar les circumstàncies numèriques i de fet que es 
fan valer pel concessionari en el seu escrit, haurà d’analitzar si reuneix els 
requisits previs per a considerar que el desequilibri econòmic al·legat és 
indemnitzable en base a la doctrina del risc imprevisible. En concret : 
 

� si concorren circumstàncies singulars que posen de manifest una greu 
alteració de l’equilibri econòmic inicialment considerat,   

 
� quin ha de ser el concret import de la modificació del preu inicial perquè quedi 

restablert el desequilibri que s’hagi produït, 
 
� la situació econòmica sobrevinguda no sigui conseqüència de la mala gestió 

del contractista. 
 
Segon.- Si es donen les tres circumstàncies anteriors, el Ple Municipal, com a 
òrgan de contractació, podrà prendre en consideració la possibilitat 
d’indemnitzar al contractista en base a la doctrina de restabliment de l’equilibri 
financer de la concessió, per la quantia que estimi proporcionada a les pèrdues 
acreditades sobre la proposta econòmica que va ser objecte d’adjudicació i el 
principi de risc i ventura”. 
 
QUART. En data 24/05/2013 el cap del Servei d’Espais Públics i el tècnic de 
Residus i Neteja Viària emeten informe en el qual conclou que: 
 

- Existeixen circumstàncies singulars que posen de manifest que hi ha diferències entre el 

contracte inicial previst i la realitat efectuada 

- L’import del desequilibri produït pels increments salarials aprovats al  conveni 

col·lectiu l’any 2008, des de l’any 2008 i fins la finalització de la concessió actual el 

juny de 2014, s’estima en 2.888.099,19 €, IVA inclòs. D’aquesta xifra, el govern 

municipal haurà de determinar la part que considera indemnitzable a la vista dels fets 

esdevinguts. 

- Aquesta situació econòmica sobrevinguda, no ha estat conseqüència de una mala gestió 

per part del contractista 

 
CINQUÈ. En data 28/05/2013 Fomento de Construcciones y Contratas, SA 
presenta un altre escrit en el qual sol·licita s’iniciïn els tràmits previstos en el 
plec de condicions per tal d’abonar a FCC el 30 % retingut del benefici industrial 
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corresponent als exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012, per un import total de 
276.538,45, IVA inclòs,. I així també els import del 1 % del preu base de la 
certificació en funció dels resultats del servei dels anys  2009, 2010, 2011 i 
2012. 
 
SISÈ. En data 29/05/2013 el cap del Servei d’Espais Públics i el tècnic de 
Residus i Neteja Viària emeten informe en el qual es proposa: 
 

- Fer efectiu el pagament del 30% retingut del B.I., i abonar les quantitats retingudes, 

pels anys 2009, 2010, 2011 i 2012. 

 

- Igualment, atès el compliment del 100% del B.I, i un cop valorats els paràmetres que 

regulen l’aportació extraordinària es proposa efectuar l’aportació corresponent del 

percentatge resultant. 

 

Ambdós conceptes es valoren en: 

 

Any BI Extra. 

2009 71.174,68 € 70.205,11 € 

2010 70.457,72 € 69.764,70 € 

2011 68.235,39 € 67.839,17 € 

2012 66.670,66 € 65.903,21 € 

Total 276.538,45 € 273.712,19 € 

 

 

I per tant, es proposa abonar la quantitat de 550.250,64 €, IVA inclòs, corresponent als 

anys 2009, 2010, 2011 i 2012. 

 
SETÈ. En data 28/05/2013, FCC presenta un nou escrit en el qual sol·licita 
l’abonament de l’import de 1.445,105,00 euros, IVA inclòs, en concepte de 
compensació econòmica global pels sobrecostos de la mà d’obra i de les 
successives reduccions que s’han produït en el contracte fins a juny de 2014 i 
pels imports de benefici industrial pendents d’abonar fins desembre 2012, amb 
una sèrie de condicions. En l’escrit figura que l’acceptació per part de 
l’Ajuntament de les condicions  proposades comportaria automàticament el 
desestiment de FCC a les pretensions exposades al seu primer escrit. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
RELATIUS A LA SOL·LICITUD DE RESTABLIMENT DE L’EQUILIBRI 
ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ 
 
PRIMER. Els Arts 98 i 144 del RDL 2/2000, de 16 de juny estableixen  com a 
regla general que l’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del 
contractista.  
 



 22

Com a  límits al principi de risc i ventura s’estableixen aquells supòsits en els 
què s’ha produït una alteració del contingut del contracte que obliga a una 
recomposició interna de l’equilibri econòmic i financer del mateix. Entre aquest 
supòsits es troba el risc  imprevisible. 
 
Per poder contemplar risc imprevisible caldrà que el fet que ocasiona el 
desequilibri econòmic del contracte sigui sobrevingut i imprevisible, i alteri 
substancialment les condicions d'execució del mateix, de manera que la 
prestació pactada resulti molt més onerosa per a una de les parts del que 
inicialment havia pogut preveure, el que permet la rescissió del contracte o, si 
escau, la indemnització d'aquest gran cost. (STS de 9 de desembre del 2003) 
 
L’art 248.2 TRLCAP i 249 b) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals de Catalunya ROAS), aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
així com la jurisprudència del Tribunal Suprem (com la de 21/11/2011, rec. 
4589/2008) acullen la doctrina dels risc imprevisible com a causa indemnitzable 
de desequilibri econòmic de les concessions, doctrina que dulcifica el rigor del 
principi contrari, de risc i ventura, quan es produeixen incidències que alteren 
greument l’economia de la concessió. En aquest sentit, la doctrina del risc 
imprevisible prima el manteniment de l’equilibri entre la nova situació produïda i 
els ingressos esperats i previstos per les parts, aconseguint amb això una 
continuïtat en la prestació del servei públic que eviti que el contractista 
abandoni la concessió per no poder suportar econòmicament la situació. 
 
L’article 249 b) ROAS i la doctrina del Tribunal Suprem (Per totes, STS, Sala 3a 
Secció 7a de 29/12/1999) estableix que la modificació del preu inicial d’un 
contracte administratiu en virtut de l’aplicació del principi del manteniment de 
l’equilibri financer no és automàtica (al contrari que la revisió de preus) sinó que 
caldrà analitzar en cada període concret: 
 

� si concorren circumstàncies singulars que posen de manifest la real alteració 
de l’equilibri econòmic inicialment considerat, i,  

 
� quin ha de ser el concret import de la modificació del preu inicial perquè quedi 

restablert el desequilibri que s’hagi produït. 
 
� la situació econòmica sobrevinguda no sigui conseqüència de la mala gestió 

del contractista. 
 
A més, cal tenir en compte que no qualsevol desequilibri ha de ser compensat, 
sinó que el volum de la desviació de l’economia de la concessió en relació al 
seu inici ha de ser substancial, ja que de no ser així quedaria inclosa en el 
principi de risc i ventura de la concessió. Així la sentència citada de 21/11/2011 
indica que “es correcta la conclusión de la improcedencia de resarcir a 
[l’empresa recurrent] por la totalidad de los conceptos que esta esgrime pues el 
restablecimiento del equilibrio económico-financiero (no) equivale a garantizarle 
beneficios.” En suma, l’alteració efectiva de l’economia inicial del contracte no 
té perquè restablir-se en tot cas i en tota la seva extensió, perquè si així fos 
quedaria derogat el principi bàsic de la contractació administrativa, pel qual els 
contractes és signen a risc i ventura de les parts contractants.  
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La decisió sobre l’existència o no del desequilibri, el seu abast, i l’import 
necessari per compensar-lo, cas que s’hagi produït, correspon a l’òrgan de 
contractació, que disposa d’un marge d’apreciació de les circumstàncies 
concurrents, ja que no existeixen en el plec regles objectives al respecte.  
 
En el cas que ens ocupa, de l’informe del cap del Servei d’Espais Públics i el 
tècnic de Residus i Neteja Viària de data 24/05/2013 es desprèn que existeixen 
circumstàncies singulars que posen de manifest que hi han diferències entre el 
contracte inicial previst i la realitat efectuada, i que aquesta situació econòmica 
sobrevinguda, no ha estat conseqüència de una mala gestió per part del 
contractista. I es valora l’import del desequilibri produït, degut a les diferències 
motivades per la signatura del conveni col·lectiu pel període 2008-2011 i els 
preus del contracte vigent, en 2.888.099,19 €, IVA inclòs.  
 
A la vista d’aquestes dades, qui subscriu, regidora delegada de Via Pública, 

Obres, Manteniment i Serveis, considera procedent reconèixer com a alteració 
econòmica no integrada dintre del principi de risc i ventura de la concessió i 
que, per tant, el concessionari té dret a que li sigui compensada, el 30 % de 
l’import del desequilibri produït, és a dir, 866.429,76 €, IVA inclòs. 
  
RELATIUS A LA SOL·LICITUD D’ABONAMENT, PELS ANYS 2009, 2010, 
2011 I 2012, DE LA RETRIBUCIÓ PER OBJECTIUS DEL CONTRACTE 
 
TERCER. A l’apartat 11.3 del Plec de prescripcions tècniques, que regula el 
contracte de gestió dels serveis de recollida i neteja, s’estableix que el benefici 
industrial que els licitadors es fixin en aquest contracte estarà bloquejat 
parcialment (en un 30%) en la seva retribució al contractista fins a la valoració 
anual del següents factors: 
 

1. Resultats del seguiment del grau de satisfacció dels ciutadans 
2. Resultats del sistema de control de prestació dels serveis 
3. Resultats del procés de millora continua dels serveis 

 
Per l’altra banda, es planteja que el contractista pugui rebre una aportació extra 
de fins a un 1% sobre el preu bases de l’oferta. Per a rebre aquesta aportació 
extraordinària serà condició necessària que s’hagin acomplert els criteris per a 
la retribució complerta del 30% del percentatge de benefici industrial. 
 
QUART. En l’informe del cap del Servei d’Espais Públics i el tècnic de Residus i 
Neteja Viària de data 29/05/2013 es conclou que concorren les condicions 
exigides per fer efectiu el pagament del 30% retingut del benefici industrial i 
l’aportació extra, que es valoren de la següent manera: 
 

Any BI Extra. 

2009 71.174,68 € 70.205,11 € 

2010 70.457,72 € 69.764,70 € 

2011 68.235,39 € 67.839,17 € 
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2012 66.670,66 € 65.903,21 € 

Total 276.538,45 € 273.712,19 € 

 

 

Per tot l’exposat qui subscriu, regidora delegada de Via Pública, Obres, 
Manteniment i Serveis, sol·licita al regidor delegat d’Administració i Atenció 
Ciutadana que, com a òrgan competent en l’expedient de contractació de gestió 
dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, selectiva i 
voluminosos, de la neteja viària i neteja de les platges, proposi al Ple municipal 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Abonar a Fomento de Construcciones y Contratas, SA la quantitat de 
550.250,64 €, IVA inclòs, en concepte de pagament del 30% retingut del 
benefici industrial i aportació extra, d’acord amb el desglossament que consta 
en el fonament de dret quart. 
 
SEGON. Fixar la quantitat a compensar en concepte de desequilibri econòmic 
de la concessió no inclosa en el risc i ventura de la concessió en un 30 % de 
l’import de l’alteració econòmica produïda. Atès que l’alteració s’ha valorat en 
2.888.099,19 € IVA inclòs, correspon abonar a Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA la suma de 866.429,76 €, IVA inclòs. 
 
TERCER. Els anteriors acords resten sotmesos a les següents condicions: 
 

1. L’import total de 1.416.680,40 euros, IVA inclòs, es facturarà i abonarà a la 
finalització del contracte, per tant, l’obligació naixerà en el moment que finalitzi 
el contracte, 30 de juny de 2014. 
 

2. L’adjudicatària no reclamarà cap més quantitat en concepte de sobrecostos de 
mà d’obra fins a la finalització del contracte, ni del benefici industrial del 30 % 
retingut i del 1 % extraordinari dels anys 2009 a 2012. En conseqüència, 
renuncia a la sol·licitud presentada el 7 de febrer de 2013. 
 

3. FCC es compromet a mantenir el salari actual del treballadors, fins a la 
finalització del termini de la concessió. 
 

4. En cas de reducció o ampliació del contracte en el període que resta fins a la 
seva finalització a juny de 2014, els costos d’aquestes possibles modificacions 
es quantificaran a l’alça o a la baixa d’acord amb el cost real de personal 
existent a data juny de 2013 i es facturaran i abonaran al final del contracte. Per 
tant, l’obligació naixerà en el moment que finalitzi el contracte.” 
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. José Rodriguez, 

president del Comitè d’Empresa, qui agraeixa l’Alcaldia i a tots els partits polítics el 

seu vot favorable, tal com espera que sigui. També agraeix a tots els treballadors 

l’esforç fet tot aquest temps i en el futur, així com dóna gràcies a l’empresa.   

 

 

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

Popular, defineix la negociació que s’ha produït com un xantatge pur i dur per part de 

Fomento de Construcciones. Xantatge a l’Ajuntament de Mataró i xantatge als 

treballadors de l’empresa, que estaven amenaçats amb una reducció de fins al 30% 

del seu salari mensual. Nosaltres creiem que no s’ha de cedir davant del xantatge i 

menys davant d’una multinacional com Fomento. A la CUP no ens queden clars 

alguns episodis del que ha estat aquesta concessió, ni l’acord verbal que diu 

Fomento que va assolir amb l’anterior govern, ni entenem la comunicació que hi pot 

haver entre Fomento i l’Ajuntament quan de manera mensual quasi s’han de pagar 

més de 2 milions d’euros. Amb aquesta empresa hi ha hagut unes llacunes 

importants de comunicació durant mesos i anys. 

Crec que hem de tenir en compte, per tant, que darrere d’aquesta negociació hi ha 

uns drets d’uns treballadors que, en aquest cas, han estat trepitjats, no només per 

Fomento sinó també per una reforma laboral que dóna dret a les grans empreses a 

tocar els convenis i retallar els drets de la classe treballadora. Nosaltres, en els 

acords, no creiem que aquests quasi 2,9 milions d’euros que reclama Fomento no es 

puguin contemplar com a principi de risc i ventura. Creiem que haurien d’assumir ells 

aquests desequilibris. I, per tant, el 30% que ara es vol donar, de més de 800.000 

euros, no se’ls hauria de pagar. Tampoc veiem clar el 30% del benefici industrial que 

en funció d’una negociació ara se’ls ha de pagar. Ara sí, però fa tres mesos no? Això 

ens obre molts interrogants. Ens qüestionem com es gestionen aquestes concessions 

tan importants i que costen tants diners a l’administració pública. En total, el 30 de 

juny del 2014 haurem de pagar quasi 1.500.000 euros més a Fomento i a canvi, com 

a mínim, es comprometen a no pagar ni a reclamar en concepte de sobrecostos i a 

mantenir el salari actual dels treballadors. Esperem que sigui així.  
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Nosaltres, per tant, no compartim l’acord que es proposa. El que nosaltres hauríem 

fet és demanar a aquesta empresa que abandoni la concessió si no els interessa. 

Això posa de relleu un model d’externalitzacions dels serveis obligatoris de 

l’administració pública cap a grans empreses privades i la conclusió que en traiem és 

que resulta un mal negoci. Amb la brossa hi hem tornat a perdre. Apostem per la 

municipalització d’aquests serveis obligatoris i creiem que hi guanyaríem podent oferir 

més feina amb el mateix cost i controlant directament un servei públic. Podríem fer 

proves pilot, com la recollida porta a porta, que ens donaria una recollida més 

selectiva, i també podríem defensar millor els interessos dels treballadors.  

En resum, la CUP no accepta cap xantatge i menys de Fomento i per això no hi 

votarem a favor. Tot i així, tenim en compte que aquí hi ha en joc els drets d’uns 

treballadors i no volem en cap cas que els retallin el sou, nosaltres ens hi abstindrem. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comença dient que, malgrat el recorregut una 

mica enterbolit de tot aquest procés i que aquesta resolució ens costarà uns diners 

extres, aquest seria un acord que es podria qualificar com de “mal menor”.  

En primer lloc, volem destacar com a positiu allò que sempre des del nostre grup 

polític li estem reclamant al govern i és transparència en l’exposició dels temes i en la 

informació de primera mà i a temps cap a l’oposició. Tots dos requisits s’han complert 

en aquest cas, cosa que li reconeixem a la regidora i al seu equip. Valorem com a 

positiu també el procés negociador, difícil i dur, amb una empresa que des del primer 

moment va utilitzar els treballadors com a escuts per reivindicar les seves demandes, 

però que pensem que ha estat ben conduït finalment. Ens consta que no ha estat 

gens fàcil arribar a un acord. També volem denunciar el paper de Fomento, gens 

modèlic, xantatgista i, fins i tot, mafiós en alguns moments. Des del primer dia ha 

utilitzat els empleats com a arma llancívola contra la ciutat. Recordem aquesta carta 

que es va enviar al personal on se’ls deia de manera unilateral que si l’Ajuntament no 

acceptava les seves reivindicacions perdrien aproximadament un 30% del seu sou. 

Una decisió que no era ni legal, des del nostre punt de vista. Els treballadors, 

lògicament, van haver de plantejar-se fer una vaga indefinida.  
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Per tant, valorem com a positiu l’acord en el sentit que els treballadors no perdran allò 

negociat durament en el seu conveni, una garantia que s’estén fins a la finalització del 

contracte de Fomento i que l’Ajuntament encertadament ha exigit que també es 

garanteixi en l’acord, de manera que l’empresa només cobrarà aquest 1.400.000 

euros en el cas que respecti absolutament les condicions salarials que ara imperen. 

És a dir, fins al 30 de juny de 2014. Segurament un acord d’aquestes característiques 

no deixa satisfetes les parts al 100%, però sí que aconsegueix acabar amb un 

conflicte que amenaçava d’una manera clara la pau social a la nostra ciutat.  

Finalment, felicitem el comitè d’empresa per la seva actitud constructiva en tot aquest 

procés, i ho estenem també a tots els treballadors. Desitgem que en el futur aquest 

tipus de casos no es tornin a produir. Valdria la pena plantejar-se, potser, si les 

concessions externes, en la brossa i en altres serveis, són la millor manera de 

garantir els drets dels treballadors i una bona relació qualitat-preu pel que fa a les 

condicions.  

 

 

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

diu al Sr. Esteve que sent vergonya pel que ha dit, ja que el seu partit hi era en l’antic 

govern. L’acord bàsicament és que l’Ajuntament assumeixi el desequilibri econòmic, 

però fem un recordatori. El contracte que va fer l’Ajuntament amb Fomento l’any 2007 

estipulava el cost salarial, però resulta que l’any 2008 Fomento va augmentar el sou 

dels seus treballadors, atès que ells ho demanaven perquè volien equiparar els seus 

sous amb el conveni de Granollers, cosa que significava llavors que se sobrepassava 

el que s’havia estipulat en el seu dia en el contracte amb l’Ajuntament. Tot això tenint 

present que el govern municipal que hi havia llavors va assolir uns acords verbals 

amb Fomento per compensar aquest desequilibri econòmic que es podria produir en 

el futur. Un cop acordat tot això verbalment, el 4 de juliol del 2008 Fomento va signar 

l’esmentat conveni col·lectiu amb els treballadors, tot confiant en l’acord verbal que 

havien pres amb l’antic govern municipal, un acord que no consta en cap contracte 

perquè en cap moment es va arribar a modificar el contracte original. 

El 7 de novembre es va signar una pròrroga de conveni per als anys 2012 i 2013 amb 

congelació de sou per al 2012 i pendent de negociar les condicions econòmiques per 

al 2013. L’actual acord es va resoldre després de diverses reunions per tal d’evitar la 
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vaga indefinida prevista per al 14 de novembre del 2012. Des de llavors, Fomento 

reclamava que l’Ajuntament havia d’assumir el sobrecost, atès que l’antic govern del 

PSC, ERC i ICV-EUiA es va comprometre a fer-se càrrec de la diferència. Ara toca 

revisió de conveni i, si no arriben a un acord, els treballadors passaran directament al 

conveni del 2007, la qual cosa implica una rebaixa dels seus sous. El que no 

entenem des del nostre grup municipal és perquè això no figurava en el contracte, 

perquè no es va aprovar cap modificació de contracte, atès que tot eren acords 

verbals, que, pel que sabem, l’antic govern a dia d’avui nega. Jo em pregunto: això 

són maneres d’actuar per part d’un govern municipal d’una ciutat? És pot jugar amb 

el salari d’uns treballadors?  

Es diu que és un acord satisfactori, i ho serà per a Fomento i per poder garantir els 

drets salarials dels treballadors, cosa que compartim al 100%. Però l’Ajuntament, una 

vegada més, acabarà pagant els plats bruts arran d’una mala gestió. Quina culpa 

tenen la resta de mataronins d’haver d’assumir aquest cost? Nosaltres també som 

partidaris de garantir els drets salarials d’aquests treballadors, però m’agradaria que 

l’antic govern es pronunciés respecte d’això. Per què es va esperar l’antic govern a 

que passessin les eleccions municipals del 2011? Potser pensaven que no tornarien 

a entrar a l’alcaldia de Mataró i van pensar que seria el proper govern qui ho hauria 

d’afrontar, cosa de la qual CIU no en té cap culpa.  

Nosaltres no pensem permetre que ens posin una vegada més entre l’espasa i la 

paret, perquè no és la primera vegada. Hem viscut episodis com el del Corte Inglés, 

el Rengle, i com que nosaltres n’estem tips, des del nostre grup volem deixar 

constància que estem amb els treballadors però també amb la resta de mataronins. 

Per aquest motiu, en el moment de la votació, ens absentarem de la sala per no 

haver de votar. Ho farem en forma de protesta en contra de l’antic govern.   

 

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

Catalunya, felicita els treballadors perquè han obtingut una solució que en bona part 

és la que volien i també felicita l’equip de govern perquè s’ha fet una bona gestió i 

una bona negociació. D’altra banda, em sobta sentir a dir la paraula “xantatge” quan 

hem viscut tot el procés de la vinguda d’El Corte Inglés a la ciutat i fins a l’últim 

moment s’han intentat presentar al·legacions amb excuses rebuscades, la qual cosa 

sí que és un xantatge en tota regla.  
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La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia que el 

vot socialista serà favorable i que el seu grup té la consciència tranquil·la que tot es 

va fer correctament fins que van tenir responsabilitats de govern. Valorem de forma 

molt positiva l’important esforç que s’ha fet des dels propis treballadors, com també 

des dels tècnics municipals, encapçalats pel nostre gerent del consistori. S’ha intentat 

resoldre la situació i sobretot s’ha intentat no perjudicar els treballadors. Entenem que 

aquest acord el que fa és intentar garantir que les demandes dels treballadors quedin 

recollides i els seus drets garantits fins al final de la concessió. 

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

Manteniment, puntualitza un parell de temes. El Sr. Safont-Tria ha plantejat per què 

ara paguem aquest 30% i abans no; doncs bé, aquest 30%, segons el condicionat 

del contracte, l’empresa no ens l’havia reclamat fins ara. Per això ara s’ha valorat i 

s’entén que tenen dret a cobrar-lo. El fet que al final l’Ajuntament haurà de pagar un 

sobrecost pel cost salarial —aquests 800.000 euros— és precisament perquè volíem 

solucionar amb la negociació l’angoixa que els treballadors de l’empresa ens van 

manifestar. Entenem que aquest és un esforç que valia la pena fer perquè ells no 

tenien la culpa d’aquest conflicte amb què ens hem trobat i no tenien per què pagar-

ho. Teníem un problema sobre la taula que havíem de solucionar i que evidentment 

tindrà un cost, però tindrà un cost que ve a redundar en la tranquil·litat d’aquests 

treballadors que cada dia estan netejant els carrers de Mataró.   

 

 

Abans d’iniciar la votació els 3 regidors de Plataforma per Catalunya marxen de la 

Sala i tornen després de la votació. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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



 30

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 
A continuació tornen a incorporar-se a la sessió els tres regidors del grup municipal 

de plataforma per Catalunya, Sra. Lora, Sr. Ponce i Sr. Fontbona. 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 

 

7 -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PGOM PER TAL DE FER COMPATIBLE UN EQUIPAMENT 

DOCENT A LA PLAÇA ROCAFONDA. 
 

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

proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament el 4 d’abril de 2013, va aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació municipal per compatibilitzar un equipament 
docent sota la plaça Rocafonda. 
 
En període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.  
 
Vistos els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si 
s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- 
Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació de Mataró, 
per compatibilitzar un equipament docent sota la plaça Rocafonda, redactat pels 
serveis tècnics municipals d’Urbanisme. 
  
Segon: 
Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres 
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic. 
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Tercer: 
Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 
Municipal, així com als Ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb 
Mataró.“ 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu vot favorable però recorda que 

aquesta modificació puntual del PGOM representa la possibilitat de construir aquests 

espais per a l’escola d’adults, la qual cosa veu necessària com a solució transitòria 

per la urgència, malgrat no li agradaria que aquests espais proliferin.  

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

 

8  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL ÀMBIT EL 

SORRALL. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament el 7 de juny de 2012, va suspendre la tramitació de qualsevol 
projecte de gestió urbanística, integrada o aïllada, a l’àmbit del pla parcial de El 
Sorrall i entorns (rda. Bellavista), segons delimitació en plànol, als efectes previstos 
de l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, necessari pels estudis de reordenació urbanística encarregats als 
serveis tècnics municipals i pel termini màxim previst a l’article 74 del mateix text 
legal.   
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El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació municipal El Sorrall, que presenta alternatives i propostes 
d’ordenació condicionades a una realitat diferent i més adaptada al moment, per 
donar la possibilitat d’implantar un teixit terciari però d’ocupació en planta, i amb la 
intervenció privada pel seu desenvolupament. 
 
La volumetria del planejament vigent de l’any 2000, la complexitat topogràfica del lloc 
i la gestió prevista pel sistema d’expropiació, ha propiciat una diagnosi pel sector, 
molt allunyada de la realitat actual del mercat i de les possibilitats de ser gestionat 
exclusivament pel sector públic. 
 
Els treballs efectuats en els anys 2004 i 2006 per modificar el planejament no es van 
arribar a aprovar.  
 
El nou planejament classifica tot l’àmbit de sòl urbà i delimita un polígon de sòl urbà 
no consolidat per gestionar la distribució dels aprofitaments als propietaris del sòl,  i 
garantir la urbanització necessària pel correcte funcionament, al seu càrrec.  

 
El Pla desenvolupa l’instrument de gestió necessari per fer viable econòmicament la 
transformació urbanística i l’execució del sector. Proporciona l’equilibri entre els drets 
a l’aprofitament i les càrregues de cessió i urbanització. Estableix una agenda de 
desenvolupament, amb unes etapes d’execució, distribuïdes en el temps, que queden 
raonades i justificades en el Estudi Econòmic i Financer amb criteris “dinàmics”. 

 
A trets generals té com a objectiu dotar a la ciutat d’una zona amb capacitat suficient 
per acollir nous equipaments i espais lliures en una àrea de bona accessibilitat 
territorial i local; endreçar aquesta façana de la ciutat que té un impacte visual molt 
importat des de les carreteres C-60 i C-32; millorar la connexió de les rondes 
perifèriques amb el nou enllaç de la carretera d’Argentona i l’autovia de Granollers; 
incorporar la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària al seu pas transversal i 
soterrat pel sector; recuperar com a parc urbà una part important del Parc de 
Cerdanyola; urbanitzar el voltants de la Torre de Can Palauet i   recuperar-la com a 
equipament, per a disposar d’un parc de grans magnituds que possibiliti passejades 
per itinerari paisatgístic fins el Turó de Cerdanyola, i potenciar la creació 
d’aparcaments en superfície deficitaris en el barri. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles 73, 74, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, 
si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- 
Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
relatiu al sector El Sorrall. 
 
Segon:  
Prorrogar per un any més, fins el 18 de juny de 2014, la suspensió de la tramitació de 
qualsevol projecte de gestió urbanística, integrada o aïllada, a l’àmbit del Pla parcial 
d’El Sorrall i entorns (rda. Bellavista), tal i com està delimitat en plànol de suspensió, i 
en les finques relacionades en la publicació de la suspensió en el Butlletí Oficial de la 
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Província del 18 de juny de 2012, d’acord amb els articles 73 i 74 del Text refós de la 
Llei d'urbanisme. 
 
Tercer: 
Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya i en el tauler d’edictes municipals.  
 
Quart: 
Demanar informe al departament competent en matèria de comerç sobre les reserves 
de sòl per a usos comercials, d’acord amb l’article 10 del Decret Llei 1/2009, del 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
 
Cinquè: 
Demanar també informe a tots aquells altres organismes externs que siguin 
necessaris en funció de les seves competències, així com als serveis municipals. 
 
Sisè: 
Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 
Municipal.” 
 
 

 

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

Popular, agraeix el repàs històric que ha fet la Sra. Rodríguez de tot aquest procés 

urbanístic. Ella deia que la història era necessària per entendre el planejament 

urbanístic d’avui i jo hi afegiria que aquesta història ens pot servir per fer una tesi i 

entendre el que ha suposat la bombolla immobiliària i com els mercats especulatius 

han condicionat les polítiques públiques d’ordenació urbanística. Llastimosament, han 

estat els mercats els que han condicionat uns moviments urbanístics que haurien 

d’haver estat sota criteris d’habitatge, sostenibilitat, públics, però els ajuntaments, no 

només el de Mataró, han jugat a un joc que ara paguem car.  

Inicialment, el 2008, s’apostava per expropiacions que es veien milionàries, però han 

passat uns quants anys i el que havia de ser un negoci rodó és una autèntica ruïna. 

Hi ha hagut un procés de transformacions perquè la realitat del mercat ha anat 

canviant. El 2006 es va fer una nova aposta per situar un mixt residencial, que 

inicialment era terciari, una proposta que tenia un impacte contundent sobre el 

paisatge. Hi havia també l’aposta de fer un aprofitament al camp de futbol, però hi va 

haver una oposició i lluita veïnal molt potent, la qual avui vull homenatjar perquè va 

permetre frenar el que hauria estat un desastre d’urbanització.  
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A partir d’aquí, canvis i més canvis que ens han portat al 2012 a fer una nova 

proposta, millorada, que deixa enrere uns plantejaments que eren no només molt 

nocius amb el territori sinó que inviables econòmicament. Una nova proposta que se 

centra en activitats terciàries entorn de l’equipament esportiu i que nosaltres veiem 

com la menys agressiva, és a dir, la millor proposta que se’ns ha presentat. També 

val a dir que no és la millor proposta possible. Pensem que el tema terciari s’hauria 

d’haver perfilat molt més i ens agradaria saber millor quines seran les activitats que hi 

aniran, com es defineixen, com repercutiran en el barri, etc. Com a positiu, tenim una 

nova reclamació veïnal que tira endavant i que era fer fora la benzinera que hi havia 

dins del nucli urbà i que suposava un risc evident per als veïns. Però hi veiem altres 

temes que no acabem de veure clar.  

D’altra banda, hi ha el tema de les expropiacions. Ara fem també una modificació de 

planejament perquè estem condicionats per la reclamació de 22 milions d’euros, ja 

que el que havia de ser inicialment una expropiació beneficiosa ara resulta que és 

una gran ruïna. I l’Ajuntament ara ha de fer una suspensió dels tràmits d’expropiació i 

un seguit de gestions que veiem que són necessàries per no haver de pagar aquests 

diners per uns terrenys que no s’ho valen i frenar aquestes expropiacions injustes. 

Ara bé, denunciem tot el procés de la zona dels Garrofers, perquè ens hauria agradat 

que no hagués estat condicionat per un passat en què es van fer malament les coses 

i també hauríem volgut que tot hagués estat molt més participat pels veïns. 

Per tots aquests motius la CUP s’hi abstindrà. 

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

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

grup, arran d’aquest tema, demanava a la Sra. Regidora concreció sobre la idea que 

tenia el govern pel que fa al Pla d’Usos i també li reclamava complicitat amb el veïnat 

i un consens polític.  

Si parlem de concreció, pensem que estem més o menys allà mateix, sobretot pel 

que fa al Pla d’Usos i, quant a la complicitat amb els veïns, aquesta sí que s’ha 

produït a través del grup de treball de Cerdanyola, que s’ha reunit tres vegades —el 

18 de setembre i el 3 de desembre de l’any passat i el 27 de febrer d’enguany—, les 

conclusions del qual han arribat el 18 de març.  
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En general, aquestes conclusions són favorables a l’ordenació, amb alguns matisos, i 

en una d’aquestes reunions —la del 3 de desembre—, arran de la pregunta d’un veí 

sobre a què es destinaria el sòl d’equipament públic, se li va respondre que no es 

podien donar dades concretes.  

El tècnic que assistia a aquella reunió informava els assistents que, tot i que el 

complex esportiu del Sorrall ja és un equipament, encara quedava marge per garantir 

un percentatge indeterminat. Parlava també de topografia i deia que és complicada i 

que, per tant, no admet qualsevol tipus d’equipament. En aquest sentit, sí que ens 

agradaria saber al més aviat possible quins tipus d’equipaments no es podrien fer, 

per tal de descartar-los, o bé, si són imprescindibles, per reubicar-los en un altre lloc.  

També ens agradaria saber, un cop retirat el complex esportiu El Sorrall pel que fa a 

metres quadrats, quants metres quadrats realment ens queden.  

Jo em pregunto si la feina de definir els usos possibles i pensar en els equipaments 

està feta o no, i quan es podria començar a treballar sobre aquest tema. Quant al 

tema dels equipaments públics, a banda que ja sabem que una condició sine qua non 

és la viabilitat econòmica, ens agradaria saber si està fet o es pensa fer aviat aquest 

Pla d’Usos. Recordem que aquest és el barri més poblat de la ciutat i que hi ha una 

sèrie de reivindicacions històriques, algunes de les quals també consten a les 

conclusions —necessitats esportives, una biblioteca, un centre cívic més modern, 

etc.—, així com la instal·lació d’un centre educatiu, donat que la demografia també 

ens aboca a tenir present la possibilitat de fer algun tipus d’institut. Per tant, a 

nosaltres ens sembla bé l’ordenació prevista en el sentit que no es contempla l’ús 

residencial. És important que es preservi tota la massa boscosa, l’anella verda que ha 

de delimitar la ciutat fins la riera d’Argentona i assegurar la connexió dels turons.  

Esperem que entre tots, polítics i ciutadans, a partir d’aquesta aprovació inicial, 

trobarem les millors solucions per arreglar aquest indret important de la nostra ciutat, i 

com que volem fer aportacions al llarg de la tramitació fins a l’aprovació final, de 

moment el nostre vot serà d’abstenció en aquest punt.  

 

 

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

diu que la Sra. Rodríguez ja coneix la seva voluntat d’entesa. Creiem que és una 

proposta elaborada però que encara queden coses per fer-hi. Com que no volem 

repetir el que ja s’ha dit i es tracta d’una aprovació inicial, nosaltres ens abstindrem.    
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, pregunta si el punt pot aprovar-se amb l’abstenció de tots els grups de 

l’oposició. [Li responen que no]. Aleshores el que no podem fer aquí és el gran míting, 

dir que la proposta és bona, quedar bé amb la nostra parròquia i després abstenir-

nos-hi, perquè aleshores això no passarà. Faig aquesta reflexió en al·lusió a la 

responsabilitat que tots hauríem de tenir.  

Abans, quan parlàvem de Fort Lauderdale, els deia que comença a cansar el tema de 

fer coses “per si de cas”.  Fem massa coses “per si de cas”, i aquí ens hi tornem a 

trobar. Que s’han de posar les eines perquè la gent que pugui generar activitat 

econòmica ho tingui més fàcil, és una evidència que només alguns pocs 

irresponsables posen en dubte. Però crec que no podem estar posant pedaços 

contínuament. El que s’ha de fer ja és una reflexió més seriosa, profunda i pensada 

de tots aquests temes. Nosaltres hi votarem que sí per responsabilitat, tot i que sigui 

una aprovació inicial.  

 
 
 
 

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

grup hi donarà suport, però amb un vot afirmatiu condicional. Comparteixo el que ha 

dit el Sr. López sobre la responsabilitat, perquè l’hem exercida durant molt de temps i 

perquè així també algunes consciències poden descansar tranquil·les en la seva 

abstenció. En primer lloc, agraeixo la predisposició de la Sra. Rodríguez i dels 

tècnics, que ens han donat totes les informacions requerides. També ens hagués 

agradat que s’hagués produït d’una altra manera tota la tramitació, i no mitjançant un 

projecte ja fet. Aquest projecte serveix per aturar les expropiacions, és cert, però 

tampoc no garanteix que es pugui desenvolupar. No és un mal projecte però 

haguéssim preferit que en el moment previ a aquest projecte, amb temps suficient, el 

govern s’hagués plantejat trobar algunes línies de criteris per tal de consensuar i 

trobar-nos tots més còmodes. Aquest no és el nostre model. Nosaltres, en el seu 

moment, vam fer un últim intent en el qual fèiem una proposta que preveia àmplies 

zones verdes, un gran parc per al barri de Cerdanyola i habitatges però col·locats en 

un altre espai. Es parlava d’aparcament, de terciari, d’intervenir en el barri consolidat, 

en la ronda President Tarradelles i en la ronda Bellavista; d’eliminar la benzinera (no 
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ara), de posar equipaments esportius, per exemple l’aparició en l’espai del Camí del 

Mig d’un pavelló cobert; de la possibilitat de posar-hi instituts, equipaments cívics, etc. 

Però tots sabem on som en aquests moments. L’aturada del sistema financer i de la 

construcció ens va portar a que això, que era segurament un bon projecte, amb un 

ampli consens i amb molta gent del barri a favor —tot i que sempre hi ha veus 

discrepants—, gràcies a diversos processos participatius molt importants, no es va 

poder tirar endavant.   

En tot cas, farem un vot afirmatiu condicionat, presentarem les propostes respecte a 

les quals condicionarem el nostre vot, de manera que també es pugui donar veu als 

veïns més enllà dels plans territorials i dels plans de participació. En aquest sentit, val 

a dir que algunes persones que hi han participat ens han fet arribar com per part del 

govern en algun moment se’ls ha posat entre l’espasa i la paret i se’ls ha fet canviar 

de vot en un àmbit en què es determinava el procés participatiu.  

Espero que aquestes propostes que tant nosaltres com la resta de grups i els veïns 

farem siguin tingudes en compte per tal d’arribar a una bona modificació d’aquest pla.  

 

 
 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, en relació amb les peticions del PSC, agraeix les ganes de 

treballar junts, perquè aquest sector és difícil econòmicament, topogràficament i 

jurídicament. Per part nostra, tota la disponibilitat. 

Pel que fa a les al·legacions del PP, cal dir que les coses han canviat molt i ara no és 

com abans, en què es feia un planejament quan ja ho tenies tot lligat. En aquests 

moments has de treballar molt per atraure els pocs inversors que hi ha, has de 

propiciar que hi hagi aquesta inversió. Avui dia ningú no s’acosta enlloc si no hi ha un 

planejament aprovat i tancat. Per tant, a nosaltres ens agradaria molt poder dir avui 

que estem fent un planejament recolzat per unes empreses disposades ja a posar-se 

a treballar, però no és possible en aquests moments. És treballar per fomentar i 

atraure aquests inversors i, sobretot, amb les ganes que es generin llocs de treball. 

Quant a la intervenció del Sr. Safont-Tria, li agraeixo que hagi pogut veure que s’està 

fent un esforç.  
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Finalment, vull fer una menció especial al Sr. Martínez per una qüestió que lamento. 

Tot el que vostè demana està en el document urbanístic, així que l’únic que li puc dir 

és que se’l llegeixi.  

 

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 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).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 6,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 

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

 
 
 

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 

 

9  - DESESTIMAR LA SOL•LICITUD DE REVISIÓ D’OFICI DE 

L’ACORD D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE LES OBRES 

ESTRUCTURALS I D’HABITABILITAT, AL C. MARE DE DÉU DEL 

PILAR, 3, I MODIFICAR-LO EN EL SENTIT DE SUPRIMIR LES 

OBRES D’HABITABILITAT 
 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 
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“Manuel González Luque ha instat la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret, de l’acord 
del Ple de l’Ajuntament de 13 de març de 2008, que acorda executar subsidiàriament 
les obres de reforç i substitució de les bigues malmeses per garantir l’estabilitat de 
l’estructura, així com les obres necessàries per garantir els mínims d’habitabilitat de 
l’edifici del c. Mare de Déu del Pilar, 3, a càrrec de la Comunitat obligada, per 
incompliment del decret de 16 d’abril de 2006, i delegar a PUMSA la gestió i execució 
de les obres de rehabilitació indicades. Al·lega: 
 
a) Nul·litat de ple dret per la causa prevista a l’article 62.1 e) de la Llei 30/1992 de 

Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC), per prescindir del procediment legalment establert, i d’acord 
amb l’article 102.1 LRJPAC. 

b) Manca un nou tràmit d’audiència per modificació substancial de les actuacions 
requerides en l’ordre d’execució de 12 d’abril de 2006, al incloure les mínimes 
d’habitabilitats dels baixos, quan únicament s’havien requerit les obres de reforç i 
substitució de les bigues malmeses prèvia diagnosi de la totalitat de l’estructura, 
cosa que infringeix l’article 253.2 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU) i article 84 LRJPAC. 

c) La nul·litat de l’acord plenari fa esdevenir també nuls els acords que aproven la 
primera i segona liquidació de l’execució subsidiària. 

d) Sol·licita la declaració de nul·litat de ple dret de l’acord en revisió, la seva 
suspensió d’acord amb l’article 111 LRJPAC per causar perjudicis de difícil i 
impossible reparació per falta d’ingressos a causa de la seva discapacitat, així 
com també de les liquidacions aprovades en decrets de 30 de setembre de 2008 i 
20 de febrer de 2009. 

e) També sol·licita el rescabalament dels danys i perjudicis provocats per l’execució 
subsidiària i la restitució de les quantitats embargades i satisfetes en via de 
constrenyiment. 

 
En primer lloc cal indicar que el recurs de revisió pretén la nul·litat de dues 
liquidacions que ja han estat impugnades doblement en els recursos contenciosos 
administratius, procediments abreujats núm. 274/2010 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 i núm. 136/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6, 
ambdós de Barcelona, en els que han recaigut Sentències que desestimen els 
recursos, confirmen les liquidacions municipals i la diligència d'embargament de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de la meitat indivisa de 
finca, respectivament. 
 
La sol·licitud de suspensió de les liquidacions també es van sol·licitar i denegar en via 
judicial, per no incórrer en el supòsit de causar perjudicis d’impossible o difícil 
reparació en ser el contingut exclusivament econòmic, amb independència dels 
ingressos dels que disposi el deutor. A més la suspensió és una mesura cautelar 
mentre no es resolgui el recurs interposat i un cop desestimat no hi ha lloc a la 
suspensió.   
 
La jurisprudència i la doctrina han declarat que la revisió d’ofici és un mitjà 
extraordinari i subsidiari d’altres instruments ordinaris, de forma que si aquests s’han 
utilitzat sense èxit, no li està permès a l’interessat tornar a reobrir la qüestió. Així com 
que l’administració ha de respectar la cosa jutjada encara que s’al·leguin motius 
diferents, els quals l’interessat hauria d’haver al·legat en el seu moment. Com diu la 
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Sentència del Tribunal Suprem de 18 de maig de 2010, l’actor té la càrrega d’esgotar 
tots els motius de nul·litat i anul·labilitat, que entén incorre l’acte impugnat, sota pena 
de deixar consentit tals vicis, un cop ferma la sentència ja existeix cosa jutjada que no 
pot replantejar mitjançant l’acció de nul·litat. El principi de seguretat jurídica exigeix 
que fracassada la impugnació de l’acte, aquest sigui inatacable per les parts 
intervinents. 
 
No correspon la devolució dels imports pagats en concepte de les liquidacions 
confirmades en via contenciosa administrativa i que no estan relacionades amb cap 
obra d’habitabilitat, ni la seva suspensió per falta d’ingressos. 
 
En segon lloc el motiu al·legat no és causa de nul·litat absoluta de l’acte administratiu 
d’execució subsidiària doncs únicament s’al·lega respecte als treballs de condicions 
mínimes d’habitabilitat, i no pel que fa als treballs de reforç estructural que són els 
únics executats en part i liquidats. Un acte administratiu incorre en la causa de 
nul·litat de l’article 62.1 e) LRJPAC, quan prescindeix totalment i absolutament del 
procediment, qualsevol vici o omissió no es suficient per declarar la nul·litat, i els 
articles 65 i 66 LRJPAC disposen la conservació dels actes administratius que tenen 
els elements constitutius per produir efectes.  
 
El decret de 12 d’abril de 2006 ordena a la Comunitat de propietaris els treballs 
urgents per a garantir l’estabilitat de la finca, com són “apuntali les bigues del voladís i 
l’entrebigat de la part posterior” i el “reforç i substitució de les bigues malmeses de 
l’immoble, prèvia diagnosi de la totalitat de l’estructura d’un tècnic qualificat que 
determini la capacitat mecànica del forjat i redacti un projecte de reparació d’acord 
amb les necessitats de l’immoble”. 
 
Els informes tècnics precedents a la resolució de 8 de març i de 6 d’abril de 2006, 
constaten que l’habitatge de la planta baixa i semisoterrani no compleix els mínims 
d’habitabilitat i que les condicions són insalubres.  
 
Conforme ordena el decret de 12 d’abril de 2006, el projecte tècnic ha de contemplar 
la reparació d’acord amb les necessitats de l’immoble. El compliment de les 
condicions objectives d’habitabilitat són exigibles per disposició de l’article 197 del 
Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
El projecte tècnic redactat diu: “... les obres aniran encaminades a reconstruir els 
voladissos i l’escala d’accés a la planta soterrani, enderrocar les construccions 
auxiliars i dotar a la vivenda de la planta baixa de tot lo necessari per adquirir un nivell 
d’habitabilitat acceptable.” 
 
Ara bé l’article 105.1 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, permet a l’administració pública 
revocar en qualsevol moment els actes de gravamen o desfavorables, sempre que no 
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, o sigui contraria al principi 
d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic. 
 
Tenim doncs una ordre d’execució que no ordena expressament a la Comunitat de 
propietaris les obres d’habitabilitat, però estan implícites en l’enunciat de reparació 
d’acord amb les necessitats de l’immoble que resulti del projecte tècnic. Però per altra 
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banda tenim que segons el  projecte tècnic redactat posteriorment a la vista de la 
inspecció dels dos habitatges de la finca, les obres d’habitabilitat únicament són 
necessàries en la vivenda de la planta baixa però no en la vivenda de la planta pis, 
amb la qual cosa no afecta a tot l’immoble ni a elements comunitaris, sinó únicament 
a l’habitatge del recurrent. A més l’habitabilitat no afecta a la seguretat de l’edifici i 
segons les circumstàncies econòmiques al·legades per Manuel González Luque 
comporten una càrrega excessiva que el perjudiquen més que el beneficien. 
 
Per això exposat, es considera oportú suprimir de l’acord d’execució subsidiària les 
obres necessàries per garantir els mínims d’habitabilitat de l’edifici del c. Mare de Déu 
del Pilar, 3, que només afecten a la vivenda de la planta baixa i no corresponen a la 
Comunitat de propietaris. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles esmentats, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, 
si s’escau, dels següents A C O R D S: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de Manuel González Luque de revisió d’ofici per 
nul·litat de ple dret, de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 13 de març de 2008, que 
acorda executar subsidiàriament les obres de reforç i substitució de les bigues 
malmeses per garantir l’estabilitat de l’estructura, així com les obres necessàries per 
garantir els mínims d’habitabilitat de l’edifici del c. Mare de Déu del Pilar, 3, a càrrec 
de la Comunitat obligada, per no incórrer en la causa de prescindir totalment i 
absolutament del procediment legalment establert. 
 
Segon.- Inadmetre per cosa jutjada la sol·licitud de Manuel González Luque de revisió 
d’ofici per nul·litat de ple dret, de la 1a. i 2a. liquidació aprovades en decrets de 30 de 
setembre de 2008 i 20 de febrer de 2009.  
 
Tercer.- Modificar l’acord de 13 de març de 2008, en el sentit de suprimir de 
l’execució subsidiària a càrrec de la Comunitat de propietaris, les obres necessàries 
per garantir els mínims d’habitabilitat de l’edifici, en quant només afecten a la planta 
baixa i a cap element comunitari. 
 
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.” 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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PROPOSTES D’URGÈNCIA 

Direcció de Serveis Econòmics 
 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que es presenten unes propostes 

d’urgència que s’haurien de tractar a continuació. S’ha de votar la urgència dels punts 

núm. 10, 11 12 i 13 de l’ordre del dia. La urgència d’adoptar aquests acords es 

justifica per la previsió existent de començar el procediment de fusió de les empreses 

del grup PUMSA aquest mateix mes de juny, de forma que aquest procediment ha de 

venir precedit per l’adquisició d’accions per part de PUMSA mitjançant la fórmula de 

crèdits participatius. 

 

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (27). 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 10, 11 i 

12  per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

 

10 -   APROVACIÓ PRÉSTEC PARTICIPATIU DE 

L’AJUNTAMENT A PUMSA 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’Ajuntament de Mataró és titular del 100%, soci únic, de la societat mercantil de 
capital íntegrament públic PUMSA. 
 
Al balanç de l’Ajuntament a 31/12/2012 consta al compte d’inversions financeres, 
25012 PUMSA aportacions dineràries, amb un import d’19.814.803,38€, que prové 
de: 
 

1.  En data 25 de juliol de 2011, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Mataró, va 
acordar subscriure i adquirir íntegrament les accions nominatives que va emetre 
la societat municipal de capital íntegrament municipal, PUMSA per un import de 
298.701,97€. Aquest acord es va condicionar a l’efectiva adopció, per part de 
PUMSA, del pertinent acord d’ampliació de capital en aquests termes. Fins avui 
aquest acord no ha estat pres i per tant no s’ha portat a terme aquesta ampliació 
de capital. 
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2.  En data 7 de març de 2011 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Mataró va 
transferir a PUMSA un import de 965.823,07€, en concepte d’ampliació de capital 
mitjançant aportació dinerària, que s’inclouria en el propera escriptura d’ampliació 
de capital de PUMSA que s’atorgués. Aquesta ampliació de capital no s’ha portat 
a terme. 
 
3. Durant l’exercici 2012 l’Ajuntament va assumir pagaments a proveïdors per 
compte de la Societat per import de 1.900.278,34€ acollint-se al pla de pagament 
a proveïdors regulat en el RD Llei 4/2012. 
   
4. Arran del procés de refinançament de l’endeutament bancari a curt termini dut 
a terme al 2012, l’Ajuntament de Mataró va assumir el deute financer a curt 
termini de la Societat per import de 16.650.000€, mitjançant la signatura de 
préstecs per l’Ajuntament que s’han aplicat a cancel·lar aquest deute. 
 

S’està tramitant un expedient de modificació pressupostària mitjançant el qual 
s’habilita crèdit pressupostari per import de 911.989,82€ amb destí a aportació 
dinerària a PUMSA. El finançament d’aquest crèdit prové de la venda per part de 
l’Ajuntament a PUMSA de les accions de les quals n’és titular de la societat GINTRA. 
En conjunt, i d’aprovar-se la modificació pressupostària descrita en el paràgraf 
anterior, l’aportació de l’Ajuntament a la societat PUMSA, pendent d’instrumentalitzar 
serà de 20.726.793,20€. 
 
D’altra banda cal donar compliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els 
termes i condicions establerts a la normativa vigent, d’acord amb l’informe 
d’intervenció obrant a l’expedient.  
 
Per tot l’anterior, proposo al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’aportació a PUMSA per a compensació de pèrdues per import 
d’11.118.659€. 
 
SEGON.- Aprovar l’atorgament a favor de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE 
MATARÓ, S.A. (PUMSA), d’un préstec participatiu en virtut de la qual l’Ajuntament de 
Mataró fa entrega a la societat mercantil d’un capital de nou milions sis-cents vuit mil 
cent trenta-quatre euros amb deu cèntims (9.608.134,10 €) amb la obligació, a càrrec 
d’aquesta última,  de retornar el principal i la retribució pactada en un termini de 10 
anys prorrogables, comptadors a partir de l’endemà de la formalització del contracte.    
 
TERCER.- Aprovar la minuta de contracte de préstec participatiu que s’adjunta a 
aquesta proposta com a annex 1. 
 
QUART.- Facultar al regidor/ alcalde delegat d’Administració i Atenció 
Ciutadana d’aquest Ajuntament, per signar la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a PUMSA i als altres serveis interessats. “ 
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CONTRACTE DE PRÉSTEC PARTICIPATIU 
 
Mataró, a XX de juny de 2013.  
 

REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lustríssim Sr. XXXXXXXXX, Alcalde-President de Mataró, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Mataró, amb NIF P0812000-H i domicili a efectes de 
citacions i notificacions a la Riera, 48, de Mataró, fent ús de les facultats atorgades per l’article 
53.1.apartats a) i e) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
El sr. Alcalde intervé en aquest acte, autoritzat expressament per l’acord adoptat pel Ple en 
sessió celebrada en data XXXXXX.  
Actua assistit pel Secretari General de la Corporació, Sr. Manel Monfort i Pastor.  
 
D’una altra, el Sr. XXXXXXXXXXXXX, gerent/ la sra. presidenta? de PROMOCIONS 
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ (en davant, PUMSA) amb domicili a efectes de citacions i 
notificacions a Mataró, carrer Pablo Iglesias núm. 63 2ª planta, despatx 10.  
El sr. XXXXXXX, la sra. presidenta intervé en aquest acte, en virtud del seu nomenament com 
a gerent/ presidenta de la societat i per l’acord adoptat pel Consell d’Administració de la 
societat, en sessió celebrada en data XXXXXXXXXXXXXX:  
 
Els compareixents acrediten la vigència dels seus respectius càrrecs i la plenitud de les seves 
facultats per a la subscripció del present contracte i per aquest motiu, i en la representació en 
la què actuen 
 

E X P O SE N 
 
I. Que L’Ajuntament de Mataró és titular del 100%, soci únic, de la societat mercantil de 

capital íntegrament públic PUMSA. 
 
II. Que amb motiu de la situació econòmica i financera de PUMSA, derivada 

essencialment de la seva activitat principal com a societat promotora municipal i 
entitat gestora urbanística, aquesta societat necessita a més dels ingressos propis 
derivats de la seva activitat econòmica i explotadora, una font addicional de 
finançament per tal de fer front a les seves despeses d’explotació.  

 
III. Que de les diferents tipologies de finançament que existeixen actualment, s’ha estimat 

que l’alternativa òptima per donar cobertura a la necessitat de finançament de 
PUMSA és l’atorgament, al seu favor, d’un préstec participatiu.  

 
IV. Que, en conseqüència, PUMSA (en endavant, la PRESTATÀRIA) està interessada en 

contractar un préstec participatiu amb l’Ajuntament de Mataró (en endavant, la part 
PRESTADORA), i aquest ens local convé a concedir-lo en les condicions establertes 
al present contracte, per tal de destinar-lo a les finalitats i activitats pròpies de la 
societat i cobrir les despeses que se’n deriven.  

 
V. Que les parts acorden atorgar el present contracte de préstec participatiu, que es 

regirà pels següents 
 

P A C T ES 
 
PRIMER.- Definicions.  
Els conceptes següents tindran, a efectes d’aquest contracte, el significat que seguidament 
s’atribueix a cadascun d’ells: 
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1.1. Prestadora: L’Ajuntament de Mataró.                                                             . 
 
1.2. Prestatària: PUMSA                                                           .  
 
1.3. Quantia del préstec: És la quantitat de nou milions sis-cents vuit mil cent trenta-quatre 

euros amb deu cèntims (9.608.134,10 €) o aquella que en resulti de conformitat amb 
els pactes 4.1.2. i 4.1.3. 

 
1.4. Contracte Programa: Instrument tècnic i jurídic que estableix un marc regulador de les 

relacions econòmiques i financeres entre l’Ajuntament de Mataró i PUMSA. 
 
SEGON.- Concessió del préstec participatiu. 
La Prestadora concedeix a la Prestatària, que l.’accepta, un préstec participatiu per l’import de 
la quantia del préstec en les condicions fixades en aquest contracte.  
 
TERCER.- Termini. 
3.1 El present préstec es concedeix per un termini que s’inicia en data d’avui i finalitzarà, 

és a dir, vindrà un venciment final, el dia 7 de juny de 2023, data màxima en la què la 
Prestatària haurà d’haver retornat a la Prestadora l’import de la quantia del préstec 
més els interessos corresponents. 

 
3.2. No obstant això, aquest contracte serà susceptible de pròrroga per tàcita reconducció i 

per terminis anuals, cadascun d’ells, comptadors a partir de la data de venciment final 
inicial, o de qualsevol de les anualitats, sempre que no consti denúncia unilateral per 
qualsevol de les parts, notificada a l’altra, amb una antelació mínima de 60 dies a la 
data del venciment final inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues.  

 
 
QUART.- Constitució i extinció del préstec. 
4.1.  Constitució. 

L’aportació de la Quantia del préstec es formalitza, en dues entregues parcials, de la 
següent forma: 

 
4.1.1.  La Prestadora ha entregat a la prestatària, amb anterioritat a la data de 

formalització d’aquest contracte, un import de vuit milions sis-cents noranta-
sis ml cent quaranta-quatre euros amb vint-i-vuit cèntims (8.696.144,28 €). 

 
4.1.2. La Prestadora ha d’entregar a la prestatària durant el mes de juny de 2013, un 

import de nou-cents onze mil nou-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-dos 
cèntims (911.989,82 €), corresponent a la segona i última de les entregues 
parcials.  
Aquest import correspon a la previsió del preu que s’obtindrà per la 
transmissió de la totalitat de les participacions que té l’Ajuntament de Mataró a 
GINTRA (un 18% del total de les participacions de la societat). Aquest import, 
en tant que es tracta d’una previsió, s’ajustarà al preu de venta definitiu que es 
pacti.  

 
4.1.3 La suma dels imports consignats als apartats 4.1.1. i 4.1.2. conformen la                   

Quantia del préstec, que serà de 9.608.134,10 €. Aquesta Quantia s’ajustarà al 
preu de venta definitiu de les participacions de GINTRA que es pacti, de 
conformitat amb el què disposa l’apartat anterior. 

 
4.2.       Extinció 
 El préstec s’extingeix per expiració del termini inicialment convingut, o qualsevol de 

les seves pròrrogues, en les condicions establertes al punt 3.1. 
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 El préstec també s’extingirà per amortització total del nominal i interessos en les 
condicions establertes al pacte CINQUÈ o per venciment anticipat en les condicions 
establertes al pacte SETÈ.    

 
 
CINQUÈ.- Quotes d’amortització. 
Durant la  vigència del present contracte, i en funció de les necessitats de la prestatària, es 
podrà acordar l’amortització parcial de l’import nominal del present préstec participatiu de 
forma gradual, incloent-se l’adopció d’aquesta mesura a la següent actualització del Contracte 
Programa que es dugui a terme.  Aquesta amortització anticipada no podrà superar els 
imports que s’estableixen pels diferents anys: 

Import* 

2.402.033,52 €

2.402.033,52 €

2.402.033,53 €

2.402.033,53 €

*Arrodonit a dos decimals

QUADRE D'AMORTITZACIONS

2a (/7 de juny de 2015)

3a (/7 de juny de 2016)

4a (/7 de juny de 2017)

25% del nominal

25% del nominal

25% del nominal

25% del nominal

Anualitat Percentatge

1a (/7 de juny de 2014)

 
No obstant això, Prestadora i Prestatària podran  acordar en qualsevol moment l’amortització 
anticipada del préstec, total o parcialment, sempre que aquesta amortització es compensi amb 
un augment dels fons propis de la prestatària en igual quantia. 
 
 
SISÈ.- Retribució.  
Per determinar la retribució d’aquest préstec s’estarà a la fórmula següent: 

 
- Constituirà la base de càlcul de la retribució l’import dels beneficis de la societat 

que excedeixin, abans d’impostos, del 10% dels seus fons propis  exclòs el saldo 
viu del préstec i els beneficis de l’exercici. 

 
- De la quantia anterior, es destinarà a la retribució del préstec aquell import que 

correspongui a la proporció que representa l’import del préstec sobre el total de 
fons propis, inclòs el propi préstec i excloent el benefici de l’exercici.  

 
- Els interessos que resultin d’aplicar el present pacte seran satisfets a la 

Prestadora, en el període màxim de 30 dies des de la data d’aprovació dels 
comptes de l’exercici. 

 
SETÈ.- Venciment anticipat. 
7.1. Qualsevol incompliment de les obligacions de la prestatària, així com la concurrència 

de les causes descrites al paràgraf 7.2, determinarà el venciment anticipat del préstec 
a iniciativa de la Prestadora.  Amb aquesta finalitat, si es produeix alguna de les 
causes de venciment anticipat, la prestadora remetrà requeriment per escrit a la 
Prestatària, que disposarà de 30 dies per subsanar l’incompliment o eliminar la causa 
de venciment anticipat, si fos possible. Un cop transcorregut aquest termini, sense 
subsanació o eliminació, la Prestadora podrà resoldre el contracte, extingint el 
préstec, amb la obligació per la prestatària de restituir l’import de la Quantia del 
préstec, més els interessos meritats i qualsevol altra despesa generada per aquest 
motiu,  en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar de l’endemà del 
requeriment de restitució. 

  Tot això, sens perjudici de les accions que en dret puguin correspondre a la 
prestadora per l’incompliment. 
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7.2. Son causes de venciment anticipat del contracte, a més de qualsevol incompliment de 

les obligacions de la Prestatària, el cessament en l’exercici de les seves activitats. 
 
 
VUITÈ.- Drets i obligacions de les parts.  
Prestatària. 
Són drets i obligacions de la prestatària, a més de les derivades del compliment del contracte, 
les establertes a la normativa vigent i les que s’estableixin, de mutu acord, al Contracte 
Programa i/o a qualsevol de les seves actualitzacions. 
 
Prestadora. 
Són drets i obligacions de la Prestadora, a més de les derivades del compliment del contracte, 
les establertes a la normativa vigent i les que s’estableixin, de mutu acord, al Contracte 
Programa i/o a qualsevol de les seves actualitzacions. 
 
Es fa constar expressament que l’Ajuntament de Mataró únicament tindrà dret a gaudir dels 
beneficis que es deriven dels pactes anteriors, sense altra garantia de beneficis o interessos, 
llevat el seu dret a la devolució del capital al venciment final establert o, si s’escaigués, a les 
amortitzacions parcials acordades amb els límits indicats al pacte CINQUÈ.  
 
NOVÈ.- Modificació del contracte. 
Qualsevol modificació d’aquest contracte requerirà formalització expressa. 
 
DESÈ.- No renúncia de drets. 
La falta o mora en l’exercici de qualsevol dret o facultat que correspongui a les parts, no 
s’entendrà com a renúncia del dret o facultat; ni l’exercici total o parcial d’un dret o facultat 
impedirà l’exercici posterior o addicional del mateix dret o de qualsevol altre dret o facultat que 
correspongui legal o contractualment. 
 
ONZÈ.- Separació. 
Si qualsevol de les disposicions contingudes en aquest contracte resultés invàlida, il·legal, o 
inaplicable de conformitat amb la normativa reguladora, les restants disposicions del mateix 
no es veuran afectades i continuaran sent vinculants per a les parts. 
 
DOTZÈ.- Llei aplicable. 
El present contracte se regirà per la normativa general reguladora dels préstecs i 
particularment, per la normativa específica reguladora dels préstecs participatius, 
concretament el RD 671/1992, el RD Llei 7/1996 i altra normativa reguladora. 
 
TRETZÈ.- Jurisdicció. 
Qualsevol discrepància que pogués sorgir entre les parts, com a conseqüència de la 
interpretació o execució del contracte, es sotmetrà als jutjats de Mataró i Tribunals de 
Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, en la representació que ostenten, les parts signen aquest contracte 
per duplicat i amb un únic efecte, en XXX pàgines redactades per ambdues cares, en la data i 
llocs que s’indiquen a l’encapçalment. 
 
Per la Prestadora                                                         Per la prestatària 
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11  - APROVACIÓ PRÉSTEC PARTICIPATIU DE 

L’AJUNTAMENT A GINTRA 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Al balanç de l’Ajuntament a 31/12/2012 consta al compte d’inversions financeres, 
25009 GINTRA aportacions dineràries, amb un import d’11.286.091,50€, que prové 
de: 
 

1.  Durant l’exercici 2012 l’Ajuntament va assumir pagaments a proveïdors per 
compte de la Societat per import de 3.579.504€ acollint-se al pagament a 
proveïdors d’acord am el RD Llei 4/2012. 

 
2. Arran del procés de refinançament de l’endeutament bancari a curt termini dut 
a terme al 2012, l’Ajuntament de Mataró va assumir el deute financer a curt 
termini de la Societat, per import de 5.900.000€, mitjançant la signatura de 
préstecs per l’Ajuntament que s’ha aplicat a cancel·lar aquest deute. 

 
3. L’excedent anual net derivat de la prestació del servei de la gestió 
d’aparcaments en subsòl, de zones d’estacionament sotmeses a control horari i 
tarifari i el recolzament logístic a la circulació és aportat per l’Ajuntament a Gintra. 
Les aportacions fetes des de l’any 2005 han estat de 6.652.548,06€. D’aquest 
import s’han aplicat a pèrdues 4.845.960,56€. Per tant restaria pendent un import 
de 1.806.587,50€.  

 
La participació de l’Ajuntament de Mataró sobre GINTRA mitjançant PUMSA és del 
82%, i la de l’Ajuntament directament és del 18%. Per tant la participació directe i 
indirectament de l’Ajuntament sobre GINTRA és del 100%. 
 
Amb motiu de la seva situació econòmica i financera GINTRA, d’acord amb l’informe 
d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2012, aquesta societat necessita a més 
dels ingressos propis derivats de la seva activitat econòmica i explotadora, una font 
addicional de finançament. 
 
De les diferents tipologies de finançament que existeixen actualment, s’ha estimat 
que l’alternativa òptima per donar cobertura a la necessitat de finançament de 
GINTRA és l’atorgament, al seu favor, d’un préstec participatiu per import 
d’11.286.091,50€, que es correspon a l’import de les aportacions dineràries pendents 
d’aplicar que consten al balanç de l’Ajuntament de Mataró com a Inversions 
financeres permanents. 
 
Per tot l’anterior, proposo al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament a favor de GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT 
MATARÓ, S.L.  (GINTRA) d’un préstec participatiu en virtut de la qual l’Ajuntament de 
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Mataró fa entrega a la societat mercantil d’un capital de onze milions dos-cents 
vuitanta-sis mil noranta-un euros amb cinquanta cèntims (11.286.091,50 €) amb la 
obligació principal, a càrrec d’aquesta última,  de retornar el principal i la retribució 
pactada en un termini de 10 anys prorrogables, comptadors a partir de l’endemà de la 
formalització del contracte.    
 
SEGON.- Aprovar la minuta de contracte de préstec participatiu que s’adjunta a 
aquesta proposta com a annex 1. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde/ regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana 
d’aquest Ajuntament, per signar el contracte i tota la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del què es disposa en el present acord, incloent 
expressament, la facultat de fixar amortitzacions totals o parcials del préstec així com 
venciments anticipats del mateix. 
 
QUATRE.- Comunicar aquest acord a GINTRA i als altres serveis interessats. “ 
 
CONTRACTE DE PRÉSTEC PARTICIPATIU 
 
Mataró, a XX de juny de 2013.  
 

REUNITS 
 
 
D’una part, l’Il·lustríssim Sr. XXXXXXXXX, Alcalde-President de Mataró, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Mataró, amb NIF P0812000-H i domicili a efectes de 
citacions i notificacions a la Riera, 48, de Mataró, fent ús de les facultats atorgades per l’article 
53.1.apartats a) i e) del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
El sr. Alcalde intervé en aquest acte, autoritzat expressament per l’acord adoptat pel Ple en 
sessió celebrada en data XXXXXX.  
Actua assistit pel Secretari General de la Corporació, Sr. Manel Monfort i Pastor.  
 
D’una altra, el Sr. XXXXXXXXXXXXX, gerent/ la sra. presidenta? de GESTIÓ INTEGRAL DE 
TRÀNSIT MATARÓ, S.L. (en davant, GINTRA) amb domicili a efectes de citacions i 
notificacions a Mataró, carrer Pablo Iglesias núm. 63 2ª planta, despatx 10.  
El sr. XXXXXXX, la sra. presidenta intervé en aquest acte, en virtud del seu nomenament com 
a gerent/ presidenta de la societat i per l’acord adoptat pel Consell d’Administració de la 
societat, en sessió celebrada en data XXXXXXXXXXXXXX:  
 
 
Els compareixents acrediten la vigència dels seus respectius càrrecs i la plenitud de les seves 
facultats per a la subscripció del present contracte i per aquest motiu, i en la representació en 
la què actuen 
 

E X P O SE N 
 
 
VI. Que L’Ajuntament de Mataró és titular del 18% de les participacions de GINTRA, i 

soci fundador juntament amb PUMSA, que n’ostenta el 82%.  
 
VII. Que atès que l’Ajuntament de Mataró és titular del 100% de les accions de PUMSA, la 

participació de l’Ajuntament sobre la societat municipal GINTRA, directa i 
indirectament, és del 100%.  
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VIII. Que amb motiu de la situació econòmica i financera de GINTRA, derivada 

essencialment de la seva activitat principal com a gestora del servei públic 
d’aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a control horari i tarifari i 
recolzament logístic a la circulació, aquesta societat necessita a més dels ingressos 
propis derivats de la prestació d’aquests serveis i de la seva activitat econòmica i 
explotadora, una font addicional de finançament per tal de fer front a les seves 
despeses d’explotació.  

 
IX. Que de les diferents tipologies de finançament que existeixen actualment, s’ha estimat 

que l’alternativa òptima per donar cobertura a la necessitat de finançament de 
GINTRA és l’atorgament, al seu favor, d’un préstec participatiu.  

 
X. Que, en conseqüència, GINTRA (en endavant, la PRESTATÀRIA) està interessada 

en contractar un préstec participatiu amb l’Ajuntament de Mataró (en endavant, la part 
PRESTADORA), i aquest ens local convé a concedir-lo en les condicions establertes 
al present contracte, per tal de destinar-lo a les finalitats i activitats pròpies de la 
societat i cobrir les despeses que se’n deriven.  

 
XI. Que les parts acorden atorgar el present contracte de préstec participatiu, que es 

regirà pels següents 
 

P A C T ES 
 
PRIMER.- Definicions.  
Els conceptes següents tindran, a efectes d’aquest contracte, el significat que seguidament 
s’atribueix a cadascun d’ells: 
 
1.5. Prestadora: L’Ajuntament de Mataró.                                                             . 
 
1.6. Prestatària: GINTRA                                                           .  
 
1.7. Quantia del préstec: És la quantitat de onze milions dos-cents vuitanta-sis mil noranta-

un euros amb cinquanta cèntims (11.286.091,50 €). 
 
1.8. Contracte Programa: Instrument tècnic i jurídic que estableix un marc regulador de les 

relacions econòmiques i financeres entre l’Ajuntament de Mataró i GINTRA. 
 
SEGON.- Concessió del préstec participatiu. 
La Prestadora concedeix a la Prestatària, que l.’accepta, un préstec participatiu per l’import de 
la quantia del préstec en les condicions fixades en aquest contracte.  
 
TERCER.- Termini. 
3.2 El present préstec es concedeix per un termini que s’inicia en data d’avui i finalitzarà, 

és a dir, vindrà un venciment final, el dia 7 de juny de 2023, data màxima en la què la 
Prestatària haurà d’haver retornat a la Prestadora l’import de la quantia del préstec 
més els interessos corresponents. 

 
3.2. No obstant això, aquest contracte serà susceptible de pròrroga per tàcita reconducció i 

per terminis anuals, cadascun d’ells, comptadors a partir de la data de venciment final 
inicial, o de qualsevol de les seves pròrrogues, sempre que no consti denúncia 
unilateral per qualsevol de les parts, notificada a l’altra, amb una antelació mínima de 
60 dies a la data del venciment final inicial o de qualsevol de les pròrrogues. 

 



 51

QUART.- Constitució i extinció del préstec. 
4.1.  Constitució. 

La Prestadora ha entregat a la prestatària, amb anterioritat a la data de formalització 
d’aquest contracte, la totalitat de la Quantia del préstec. 

 
4.2.       Extinció 
 El préstec s’extingeix per expiració del termini inicialment convingut, o qualsevol de 

les seves pròrrogues, en les condicions establertes al punt 3.1. 
 El préstec també s’extingirà per amortització total del nominal i interessos en les 

condicions establertes al pacte CINQUÈ o per venciment anticipat en les condicions 
establertes al pacte SETÈ.    

 
 
CINQUÈ.- Quotes d’amortització. 
Durant la  vigència del present contracte, i en funció de les necessitats de la prestatària, es 
podrà acordar l’amortització parcial de l’import nominal del present préstec participatiu de 
forma gradual, incloent-se l’adopció d’aquesta mesura a la següent actualització del Contracte 
Programa que es dugui a terme.  Aquesta amortització anticipada no podrà superar els 
imports que s’estableixen pels diferents anys: 

        

Import*

2.821.522,87

2.821.522,87

2.821.522,88

2.821.522,88

* Arrodonit a 2 decimals.

QUADRE D'AMORTITZACIONS

4a (7 de juny de 2017)

Percentatge

25% de nominal

25% de nominal

25% de nominal

25% de nominal

Anualitat

1a (7 de juny de 2014)

2a (7 de juny de 2015)

3a (7 de juny de 2016)

 
 
No obstant això, Prestadora i Prestatària podran  acordar en qualsevol moment l’amortització 
anticipada del préstec, total o parcialment, sempre que aquesta amortització es compensi amb 
un augment dels fons propis de la prestatària en igual quantia. 
 
SISÈ.- Retribució.  
Per determinar la retribució d’aquest préstec s’estarà a la fórmula següent: 

 
- Constituirà la base de càlcul de la retribució l’import dels beneficis de la societat 

que excedeixin, abans d’impostos, del 10% dels seus fons propis  exclòs el saldo 
viu del préstec i els beneficis de l’exercici. 

 
- De la quantia anterior, es destinarà a la retribució del préstec aquell import que 

correspongui a la proporció que representa l’import del préstec sobre el total de 
fons propis, inclòs el propi préstec i excloent el benefici de l’exercici.  

 
- Els interessos que resultin d’aplicar el present pacte seran satisfets a la 

Prestadora, en el període màxim de 30 dies des de la data d’aprovació dels 
comptes de l’exercici. 

 
SETÈ.- Venciment anticipat. 
7.3. Qualsevol incompliment de les obligacions de la prestatària, així com la concurrència 

de les causes descrites al paràgraf 7.2, determinarà el venciment anticipat del préstec 
a iniciativa de la Prestadora.  Amb aquesta finalitat, si es produeix alguna de les 
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causes de venciment anticipat, la prestadora remetrà requeriment per escrit a la 
Prestatària, que disposarà de 30 dies per subsanar l’incompliment o eliminar la causa 
de venciment anticipat, si fos possible. Un cop transcorregut aquest termini, sense 
subsanació o eliminació, la Prestadora podrà resoldre el contracte, extingint el 
préstec, amb la obligació per la prestatària de restituir l’import de la Quantia del 
préstec, més els interessos meritats i qualsevol altra despesa generada per aquest 
motiu,  en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar de l’endemà del 
requeriment de restitució. 

  Tot això, sens perjudici de les accions que en dret puguin correspondre a la 
prestadora per l’incompliment. 

 
7.4. Son causes de venciment anticipat del contracte, a més de qualsevol incompliment de 

les obligacions de la Prestatària, el cessament en l’exercici de les seves activitats. 
 
 
VUITÈ.- Drets i obligacions de les parts.  
Prestatària. 
Són drets i obligacions de la Prestatària, a més de les derivades del compliment del contracte, 
les establertes a la normativa vigent i les que s’estableixin, de mutu acord, al Contracte 
Programa i/o a qualsevol de les seves actualitzacions. 
 
Prestadora. 
Són drets i obligacions de la Prestadora, a més de les derivades del compliment del contracte, 
les establertes a la normativa vigent i les que s’estableixin, de mutu acord, al Contracte 
Programa i/o a qualsevol de les seves actualitzacions. 
 
Es fa constar expressament que l’Ajuntament de Mataró únicament tindrà dret a gaudir dels 
beneficis que es deriven dels pactes anteriors, sense altra garantia de beneficis o interessos, 
llevat el seu dret a la devolució del capital al venciment final establert o, si s’escaigués, a les 
amortitzacions parcials acordades amb els límits indicats al pacte CINQUÈ.  
 
 
NOVÈ.- Modificació del contracte. 
Qualsevol modificació d’aquest contracte requerirà formalització expressa. 
 
DESÈ.- No renúncia de drets. 
La falta o mora en l’exercici de qualsevol dret o facultat que correspongui a les parts, no 
s’entendrà com a renúncia del dret o facultat; ni l’exercici total o parcial d’un dret o facultat 
impedirà l’exercici posterior o addicional del mateix dret o de qualsevol altre dret o facultat que 
correspongui legal o contractualment. 
 
ONZÈ.- Separació. 
Si qualsevol de les disposicions contingudes en aquest contracte resultés invàlida, il·legal, o 
inaplicable de conformitat amb la normativa reguladora, les restants disposicions del mateix 
no es veuran afectades i continuaran sent vinculants per a les parts. 
 
DOTZÈ.- Llei aplicable. 
El present contracte se regirà per la normativa general reguladora dels préstecs i 
particularment, per la normativa específica reguladora dels préstecs participatius, 
concretament el RD 671/1992, el RD Llei 7/1996 i altra normativa reguladora. 
 
TRETZÈ.- Jurisdicció. 
Qualsevol discrepància que pogués sorgir entre les parts, com a conseqüència de la 
interpretació o execució del contracte, es sotmetrà als jutjats de Mataró i Tribunals de 
Barcelona. 
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I en prova de conformitat, en la representació que ostenten, les parts signen aquest contracte 
per duplicat i amb un únic efecte, en quatre pàgines, en la data i llocs que s’indiquen a 
l’encapçalment. 
 
 
Per la Prestadora                                           Per la Prestatària 
 
 
 
 

12  - EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

PRESSUPOSTARIS. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
El govern municipal està estudiant el projecte de fusionar les societats, PUMSA, 
GINTRA i PROHABITATGE. 
 
Aquest procés de fusió ha estat analitzat i informat per una assessoria externa, 
EFIAL. L’estudi d’aquesta assessoria recomana que PUMSA sigui la propietària del 
100% de les accions de GINTRA, a fi de poder aplicar el procés de fusió regulat a 
l’art.49.1 de la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de modificacions estructurals de les societats 
mercantils. Per això cal prèviament la venda de les accions que té l’Ajuntament de 
GINTRA, a PUMSA. S’ha iniciat expedient administratiu per a la tramitació d’aquesta 
venda. Està previst presentar l’acord de venda en la CMI d’Administració i Atenció 
Ciutadana del proper 13 de juny i a la seva aprovació en la Junta de Govern de 16 de 
juny. L’import de venda de les accions que recull aquest expedient és de 
911.988,82€. Aquest import, un cop aprovada la venda, constituirà un recurs per a 
l’Ajuntament. 
 
Amb motiu de la situació econòmica i financera de PUMSA, d’acord amb l’informe 
d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2012, aquesta societat necessita a  més 
dels ingressos propis derivats de la seva activitat econòmica i explotadora, una font 
addicional de finançament. 
 
En la mateixa sessió de ple a la qual es presenta aquest expedient per a la seva 
aprovació, es presenta proposta d’aprovació d’un préstec participatiu a PUMSA. En 
aquest expedient s’explicita que de les diferents tipologies de finançament que 
existeixen, s’estima que el préstec participatiu és l’alternativa òptima per dona 
cobertura de finançament a PUMSA. 
 
Per tot l’anterior, es proposa que els recursos que s’obtinguin, en el cas que s’aprovi 
la venda d’accions de GINTRA per part de l’Ajuntament a PUMSA, es destinin al 
finançament de PUMSA sota l’instrument del préstec participatiu. 



 54

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
2. Articles 34 a 38 del RD 500/1990 
3. Article 7è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local. 
6. Article 40.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
7. Article 209.4 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 

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

- Aprovació de l’expedient de modificació pressupostària de l’exercici 2013 
consistent en crèdit extraordinari per import de 911.989,82€. 

 
 

El detall és el següent: 
 
Partida a augmentar: 
     
Org. Prog. Econ. Descripció partida Import  
     
300000 922210 87290 Préstec Participatiu PUMSA 911.989,82€ 

TOTAL 911.989,82€ 
  

Finançament: 
     
Org. Prog. Econ. Descripció partida Import  
     
300000 922210 85000 Alienació Accions de GINTRA  911.989,82€ 

TOTAL 911.989,82€ 
 

 

 

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

Popular, agraeix al Sr. Reixach l’explicació simplificada que ha fet d’aquesta realitat. 

Em sembla, però, que els espectadors que ho mirin per Internet difícilment hauran 

pogut copsar quina és la situació real. Jo els faré un resum molt senzill: 

Tenim dos morts empresarials, PUMSA i GINTRA, que si ens descuidem ens 

arrosseguen tot l’Ajuntament. PUMSA i GINTRA ara mateix tenen unes pèrdues molt 

importants i l’Ajuntament ha hagut d’assumir un llegat que suposa unes despeses 

financeres inassumibles. Nosaltres, en el seu moment, ja vam votar en contra de les 
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dues ampliacions de capital, així com vam votar en contra del Pla de Proveïdors, 

perquè crèiem que s’havia de fer un repàs i una quitança de quin era el deute legítim i 

quin era l’il·legítim, però la situació és que ara mateix hem perdut autogovern, perquè 

no tenim marge d’inversió i estem a les portes de la ruïna econòmica. En aquest 

sentit, el nostre posicionament no ha canviat. Si de forma gradual l’Ajuntament ha 

d’anar eixugant uns deutes i uns interessos que ens escanyen, ens haurem de 

plantejar cap on anem. No obstant això, considerem que la proposta que tenim avui 

realment no empitjora la situació de l’Ajuntament. Valorem que és una proposta que 

pot donar marge i que pot donar flexibilitat a l’hora de poder rescabalar algun euro 

que s’hagi invertit des de l’Ajuntament.  

Per tot això no donarem suport a tot el procés, però tampoc no impedirem que es 

puguin fer aquests crèdits participatius que donaran més eines a l’Ajuntament per 

defensar els interessos públics.  

 

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

manifesta que, des del seu punt de vista, el model de PUMSA els recorda la imatge 

del monstre de Frankenstein. Sempre hem pensat que les societats municipals 

d’aquest tipus es van crear aquí i en altres municipis com una estratègia financera per 

poder endeutar-se encara més. Però jo crec que aquestes empreses s’haurien hagut 

d’incorporar dins les seves corresponents àrees municipals de l’Ajuntament.  

En aquests punts que avui es porten a votació, hi ha una part de nosaltres que ens 

diu que hi votem en contra, perquè no estem d’acord amb el sistema d’aquestes 

societats municipals. Però hi ha una part de nosaltres que també reconeix la situació 

complicadíssima que s’ha trobat el nou govern de Mataró. D’altra banda, la fusió 

d’aquestes empreses —que també és una estratègia financera— només serveix per 

maquillar les cicatrius d’en Frankenstein. Si jo hagués estat des del començament de 

la creació d’aquestes empreses municipals, potser en lloc de posar en perill les 

finances municipals, hagués portat PUMSA des de l’àrea dels Serveis d’Urbanisme 

de l’Ajuntament, GINTRA des de l’àrea de Serveis Territorials i Via Pública, i 

Prohabitatge des dels Serveis de Benestar Social. Així no faria falta cap tipus 

d’empresa i no s’estiraria més el braç que la màniga. 
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S’ha de valorar la situació actual i l’opció de dissoldre PUMSA és quelcom que se’ns 

passa pel cap, tot i que som conscients que ara mateix no és possible perquè podria 

afectar molt negativament les finances ja complicades de l’Ajuntament. Però pensem 

que seria una aposta a plantejar-se quan l’Ajuntament tingui capacitat per assumir-ho.  

També m’agradaria agrair la feina dels tècnics i la de la regidora de PUMSA, perquè 

dins de les opcions existents ha escollit l’alternativa menys negativa. Per tant, des del 

nostre grup, tenim el cor dividit. Tenim el no per uns principis amb la gestió de 

l’Ajuntament, i el sí perquè valorem el treball que s’ha fet. Per tot plegat, nosaltres ens 

abstindrem en els tres punts de l’ordre del dia.  

 
 
 
 

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

Catalunya, comença explicant que, pel que fa al seu comportament, aquest tipus de 

crèdit no deixa de ser deute subordinat o unes preferents. Per tant, el que estem fent 

aquí és practicar la teoria del mal menor, perquè, sinó, d’aquí a un any, quan hi hagi 

una nova Llei d’hisendes locals, allò que nosaltres ara no dissolem ens ho dissoldran. 

Quan algú es planteja què es pot fer o les virtuts de les polítiques públiques, aquest 

és un exemple de per què alguns tenim dubtes seriosos que no sempre el públic ha 

de ser millor que el privat, sobretot quan el sector públic, durant una bona temporada, 

es finança amb tot el que calgui jugant amb les eines i de la mateixa manera que 

juguen els sectors privats.  

El que ens demana el cor és votar-hi en contra, perquè el que estem fent és 

enginyeria financera, tal com fa qualsevol empresa privada. Per cert, que algú digui 

que no s’han de pagar les factures sincerament fa mal a l’oïda. Les factures es 

paguen sempre i més tard o més d’hora, i el que ens està passant és que ens estan 

passant factura de les factures que en el seu moment no es van pagar.   

No hi votarem negativament perquè entenem que aquest és el mal menor, és a dir, 

un intent de tirar endavant com puguem, de la millor manera possible. Ens consta que 

la Regidora i els tècnics que hi ha al darrere fan tot el que poden i més, la qual cosa 

la reconeixem. Però a nosaltres no ens agrada i ens sembla fins i tot vergonyós que 

una institució pública utilitzi aquestes eines d’enginyeria financera, tal com fan les 

empreses.  
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La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia el vot 

favorable del seu grup en els tres punts.  

Pel que fa als préstecs participatius, són un instrument que ara ens pot ser útil, ens 

ajuda a ordenar comptablement aquests moviments i no té cap connotació negativa 

per al Grup Ajuntament. No genera cap nova despesa, no ens perjudica des del punt 

de vista de la nostra situació econòmica i financera, i sí que ens dóna una mica més 

de tranquil·litat per intentar millorar les possibles necessitats de PUMSA. Haurem de 

vetllar per l’evolució del grup i entre tots definir i decidir les mesures que esdevinguin 

necessàries perquè PUMSA s’adapti a aquesta eina i pugui continuar sent útil per a la 

ciutat. Quant a la modificació de crèdit per la venda d’accions de Gintra, també hi 

donarem suport. Així donarem suport a la fusió de les empreses del Grup PUMSA. 

Inicialment, ja saben que nosaltres només teníem una empresa que vam accedir a 

dividir a petició dels grups municipals i, per tant, ara estem d’acord a tornar a la 

situació inicial, malgrat això no signifiqui cap estalvi econòmic.  

 

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

puntualitza que aquest és un instrument financer i que els instruments financers com 

a tal no són ni bons ni dolents, sinó que d’això depèn l’ús que se’n faci. En el cas de 

les preferents, és la seva comercialització incorrecta o gairebé delictiva el que s’ha 

de jutjar. No veig que aquesta equiparació que s’ha fet aquí sigui adequada.  

 

Acabat el debat conjunt dels punts núm. 10, 11 i 12 de l’ordre del dia, es sotmet a 

votació el punt núm. 10: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2)  

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i 

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 
 
Acabat el debat conjunt dels punts núm. 10, 11 i 12 de l’ordre del dia, es sotmet a 

votació el punt núm. 11: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2)  

Vots en contra: Cap.  

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

Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i 

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 
 
Acabat el debat conjunt dels punts núm. 10, 11 i 12 de l’ordre del dia, es sotmet a 

votació el punt núm. 12: 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2)  

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i 

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

 

13  - APROVACIÓ D’UN NOU MARC DE PREUS 

D’ARRENDAMENT DELS SERVEIS DE RESTAURACIÓ DEL 

PARC TECNOCAMPUS.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Davant la imminent finalització de la relació contractual entre l’EPE Parc TCM i 
l’actual operador del servei de restauració, Eurest Colectividades SL, es posa de 
manifest la necessitat de buscar un nou adjudicatari que ofereixi el servei de 
restauració i cafeteria als usuaris del Parc TCM.  
 
En data 4 d’abril de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el cànon mínim a satisfer 
per part de l’operador del servei que es basava en una renda mensual fix de 5.000€ 
mensuals (IVA exclòs), suposant un total de 60.000,00€ anuals. Aquest cànon 
quedava desglossat en 2.500 € sobre l’espai de cafeteria i 2.500 € sobre l’espai de 
restauració.  
 
Amb aquesta aprovació, el Consell d’Administració de l’EPE Parc TCM de data 29 
d’abril de 2013 va aprovar la licitació del serveis de restauració, juntament amb els 
plecs administratius i tècnics. En data 30 de maig, amb l’obertura de la única 
proposició presentada al concurs, la licitació ha estat declarada deserta, en oferir el 
licitador un import del cànon inferior al mínim exigit. 
 
Davant d’aquesta situació, es considera oportú rebaixar el cànon mínim establert per 
tal de facilitar la presentació de més ofertes, deixant als operadors presentar ofertes 
en funció de les expectatives de negoci.  
 
És per això que el Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació proposa al 
Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Únic.- Aprovar els preus sobre els espais destinats a usos de restauració situats en 
l’edifici TCM1 del Parc Tecnocampus Mataró-Maresme: 
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- El cànon a satisfer serà d’un import mínim de 3.000 euros anuals, IVA exclòs, 
desglossat en: 
 

• 1.500 € de cànon sobre l’espai de la cafeteria. 
• 1.500 € de cànon sobre l’espai de restauració. 
 

- L’actualització dels preus es regularà en el plec de clàusules administratives que 
regulin les condicions particulars que regiran l’adjudicació d’explotació dels espais 
destinats als usos de restauració del Parc TecnoCampus Mataró-Maresme. En el 
mateix plec, s’inclouran les condicions d’entrega dels locals i l’equipament que es 
disposaran per a dur a terme l’activitat.” 
 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, creu que aquest és un bon exemple de mala gestió i malbaratament de 

recursos públics en una administració. El cas del restaurant del TCM defineix el que 

és una inversió irracional, un favoritisme clar envers una empresa privada i un llegat 

que n’hipoteca la gestió futura. Ara trobem dificultats perquè aquest restaurant tingui 

ofertes interessants, quan per espai i per lloc hi hauria d’haver cua per gestionar-lo.  

Aquesta broma ens costarà als ciutadans 553.800 euros. Diners que s’hauran de 

pagar amb quotes de 7.100 euros al mes fins a l’any 2019, i en el moment en què 

l’empresa Eurest marxi definitivament, 50.000 euros més de les nostres butxaques. 

Una empresa que recordem que va fer les inversions que va voler en aquest 

restaurant, això sí, pagant ara l’Ajuntament; que ha marxat quan ha volgut, això sí, 

deixant-nos el pagament de les amortitzacions i un personal que s’ha de subrogar 

amb una antiguitat que no correspon al treball fet per dedicació pública. Nosaltres 

defensem la subrogació i que l’Ajuntament assumeixi aquestes despeses, però el que 

no defensem és que les empreses privades es beneficiïn d’uns instruments legals per 

defugir de les seves responsabilitats. Per si no en teníem prou, ara tenim dificultats 

per trobar gent que vulgui tirar endavant aquesta gestió. Cap empresa ha volgut 

assumir el lloguer de 5.000 euros al mes i ara hem de canviar el cànon a 1.500 euros 

per cada espai. També dir que si tot va bé i es compleixen els terminis, estarem 

pagant fins d’aquí a 61 anys. Però és veritat que no tenim massa alternatives i potser 

si no surt ningú encara ho haurem d’abaixar més. Jo entenc el govern, però també 

ens pertoca denunciar tot això. Per això ens hi abstindrem.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta que respecte als dos espais, tant del bar com del restaurant, el valor de les 

obres, béns i equipaments suma més de 532.000 euros. Aquests dos espais es 

llogaran amb tot aquest equipament, que nosaltres pagarem a Eurest. I ara volem 

llogar cada espai per 1.500 euros amb la mateixa maquinària inclosa. Així, qualsevol 

muntaria un negoci... Quin arrendatari signa un contracte amb una clàusula així? Jo 

crec que cap. Perquè qui assumeix els riscos, com bé es veu amb aquests més de 

500.000 euros que s’han de pagar és l’arrendatari, és a dir, nosaltres. Per tant, penso 

que o bé es retira la maquinària o, per exemple, que les empreses interessades facin 

una oferta per l’adquisició d’aquesta maquinària. Nosaltres no hi votarem a favor, 

però no perquè estiguem en contra de la gestió que ha fet el Sr. Rey, sinó perquè no 

estem a favor de com es van fer les coses des de l’inici amb el contracte Eurest.  

El que nosaltres voldríem és que s’obrís una investigació exhaustiva perquè creiem 

que amb aquest contracte que es va fer amb Eurest hi ha hagut o una negligència o 

bé un presumpte cas de corrupció.  

 
 

 

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

Catalunya, recorda a la Sra. Lora que el grup municipal del PPC va demanar fa tres 

plens que es fes un informe —que es deu estar fent— i que tots coneixerem al seu 

dia. Aquí s’ha produït un limbe entre l’administració i una empresa privada. Nosaltres 

no tenim res en contra dels treballadors, però aquí és on rau realment el problema. 

Perquè ara l’empresa que ho vulgui gestionar queda obligada a subrogar-se uns 

treballadors i no trobarem cap empresa que vulgui assumir aquesta responsabilitat.  

Per tant, no amaguem el problema. El problema és que el contracte es va fer d’una 

manera especial i no hi ha cap empresa que pel preu que en un principi ofertava 

Eurest es vulgui fer càrrec de l’explotació d’aquesta cafeteria i restaurant, perquè ha 

d’assumir una sèrie de responsabilitats. No trobarem a ningú ni per 1.500 euros, ni 

per 500 euros. Hi votarem a favor perquè entenem que no tenim alternativa, però 

volíem deixar clar el que hem exposat.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

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

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

Plataforma per Catalunya.   

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 

14 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ICV-EUIA DE SUPORT A LES COMUNITAT DE 

VEÏNS DAVANT ELS IMPAGAMENTS DE LA BANCA. 
  

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

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

 
“La banca i els promotors immobiliaris acumulen el 53% de les quotes pendents de 
pagament en les comunitats de veïns, segons les dades del Consell General de 
Col·legis d’Administradors de Finques. La morositat a les comunitats s’ha disparat 
durant els últims tres anys: ha crescut un 60% des del 2010 i ja arriba als 1.606 
milions d’euros, equivalent al 16% del pressupost anual de les comunitats. 
 
Atès que el dret de propietat implica per al propietari la capacitat d'exercir determinats 
drets i l'obligació de complir amb diferents obligacions, i que la principal obligació dels 
propietaris en un edifici sotmès al Règim de Propietat Horitzontal, és fer front a les 
despeses que li corresponguin repartits entre tots els propietaris conformement al 
previst a l’article 9 de la Llei de Propietat Horitzontal. 
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Atès que el compliment d'aquesta obligació dota a la Comunitat de Propietaris dels 
fons i instruments necessaris perquè els diferents elements i serveis comuns 
funcionin adequadament i d'aquesta manera les comunitats de veïns puguin exercir 
els seus drets, el principal dels quals és poder gaudir de tals serveis i elements 
comuns. 
 
Atès que darrerament són moltes les entitats financeres que no estan complint amb 
aquesta obligació respecte de les finques de les quals són titulars, sigui el que sigui el 
títol mitjançant el qual hagin accedit a la condició de propietaris. Aquesta falta de 
pagament de les quotes (tant ordinàries com extraordinàries) s'està perllongant en 
molts casos durant mesos i fins i tot anys. 
 
Atès que a més de l'efecte negatiu que s'està produint sobre les malmeses finances 
d'un gran nombre de comunitats, s'està generant un enorme malestar entre el conjunt 
dels propietaris. 
 
Atès que les comunitats, en nombroses ocasions, han vist desnonar d'aquests 
habitatges, precisament per falta de pagament, als seus veïns de tota la vida; a 
instàncies d’unes entitats que, a més de rebre grans quantitats de diners públics per 
resoldre els seus problemes, s’han convertit en un problema per a les comunitats, al 
no complir amb les seves obligacions. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels 
següents ACORDS : 
 
PRIMER: Enviar una carta a totes les entitats bancàries amb oficines a Mataró 
demanant que, en el cas que no ho estiguin fent, paguin les despeses de comunitat 
dels habitatges que s’han quedat després d’una execució hipotecària, en aplicació de 
la Llei 49/1960, de propietat horitzontal. 
 
SEGON: Oferir mediació i assessorament a les comunitats de veïns afectades. 
 
TERCER: Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró i a la direcció de les 
entitats bancàries que disposin d’oficines a la ciutat de Mataró.” 
 
 
 
 
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, anuncia el seu vot favorable perquè el que exposa el Sr. Martínez és de 

justícia. És veritat el que diu el Sr. Martínez, però el problema del qual estem parlant 

és bastant més ample i s’ha d’anar més enllà. Tant de bo que aquest fos el problema 

més petit que tenen algunes comunitats de veïns, i nosaltres ja els anunciem que per 

al proper ple presentarem un prec o una proposta de resolució per allargar el que 

s’està parlant aquí.  
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Hi ha moltes comunitats de veïns que han vist com algun veí era desnonat i han vist 

com el nou pany de la porta del pis ha estat rebentat i la persona desnonada a 

rellogat a tres persones més aquest habitatge. Em consta que això passa i que està 

passant en alguns barris de la ciutat, amb els problemes que això genera, com també 

enfrontaments veïnals.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

15  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PPC PER QUÈ S'ESTABLEIXIN ELS 

MECANISMES NECESSARIS A LA NOSTRA CIUTAT PER TAL 

D'INVENTARIAR ELS POSSIBLES CASOS DE POLIGÀMIA. 
 

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

Catalunya, explica que a la Junta de Portaveus se’ls va dir que no era possible 

legalment el fet d’inventariar els possibles casos de poligàmia. Arribats a aquest punt, 

nosaltres faríem dues coses:  

O bé retirar la paraula “inventariar” de la part expositiva, perquè entenem que és on 

rau el problema legal i de protecció de dades, i la resta de la proposta la mantindríem. 

O bé, si se’ns diu que això també continuaria incomplint els requisits, la deixaríem 

sobre la taula i la reconvertiríem en el proper ple en la iniciativa que trobéssim més 

oportuna. També dir que al darrere d’aquesta proposta de resolució hi ha unes 

preguntes per escrit que hem formulat d’on es desprèn que no s’estaria fent el control 

que d’aquests casos s’hauria de fer.    
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El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que en aquest punt de l’ordre del dia 

es va fer una consulta a Secretaria per veure si el que el grup Popular demanava 

literalment era possible. El Sr. Secretari em va expressar l’opinió i m’agradaria donar-

li la paraula perquè deixés clar quins són els motius que impossibiliten procedir 

d’acord amb la proposta presentada. Sr. López, potser seria millor que vostè deixés 

ara la proposta sobre la taula per poder-la modificar de cara a un proper ple.  

 
 
 
 
 
El Sr. Secretari General, explica que en relació a la proposta de resolució del Partit 

Popular sobre inventariar possibles casos de poligàmia, la seva opinió és: 

1. El punt primer de la proposta de resolució insta al Servei de Família i 

d’Informació i Telecomunicacions a detectar i inventariar els casos de 

poligàmia que es donin a la ciutat. Sobre aquest particular entén que no és 

possible procedir en el sentit esmentat per dues raons: 

a) L’ajuntament no té competències per a elaborar un inventari de 
possibles casos de poligàmia, atès que la Llei de Bases de Règim 
Local, la Llei Municipal de Catalunya o la legislació especial no li 
atribueix cap competència en la matèria. D’aquí que un inventari 
d’aquestes característiques escapi de la tipologia de fitxers que 
l’Ajuntament pot crear en aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades Personals (art.4 i 4.2). 

b) La normativa sobre el padró municipal d’habitants (Reglament estatal 
de població i demarcació territorial) no preveu cap referència padronal 
a l’estat civil de les persones. D’altra banda és el Registre Civil qui té 
competència exclusiva sobre aquesta qüestió. 
 

2. La proposta del Partit Popular també esmenta la possibilitat de què algunes 

famílies polígames es puguin fer passar per monoparentals per no declarar la 

situació irregular en què es troben d’acord amb la legislació espanyola i així 

obtenir beneficis fiscals o de qualsevol altre tipus a nivell municipal. Per 

obtenir aquests beneficis l’Ajuntament requereix als ciutadans per obtenir que 

aportin una sèrie de documents que acrediten aquesta situació monoparental, 

com ara la targeta de família monoparental expedida pel Departament d’Acció 

Social i Ciutadania de la Generalitat, que a tots els efectes és l’única 

Administració Pública amb competències directes en la matèria. Per tant 

aquesta documentació ha de ser suficient per acreditar aquesta situació. 
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3. No obstant això, si l’autoritat municipal té coneixement veraç de l’existència 

d’un cas de poligàmia haurà de comunicar-lo a l’autoritat judicial competent, i 

si s’escau revisar els beneficis simulats que poguessin haver-se obtingut 

emparats en una situació de falsa monoparentalitat. 

 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que en el fons de la qüestió hi ha el fet 

que es tracti d’un delicte i que, si és observat amb proves prou clares per part dels 

Serveis Municipals, hauria de ser denunciat, la qual cosa ja es fa. El Sr. López optarà 

en nom del PP per reconvertir la proposta o no, en funció del que cregui convenient i 

del que s’ha dit ara, i en tornaríem a parlar més endavant.  

 

 

 

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

Catalunya, afirma que reconvertirà la proposta. També els he de dir que nosaltres 

vam formular unes preguntes perquè en un anterior mandat, en dues ocasions, 

aquest grup va demanar que l’Ajuntament de Mataró subministrés les dades del 

padró al Cos Superior de Policia per controlar tots aquests fets. Es va votar al ple i es 

va dir que no, i aquests fets s’estan produint a la ciutat.  

Per tant, presentant una nova proposta tampoc no voldríem entrar en un bucle que 

no porti enlloc i que sigui: “no tenim dades del padró, els serveis informàtics no 

poden fer-ho i, si no ho fa el Cos Superior de Policia, no es pot fer”.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, proposa parlar-ne en una propera comissió 

informativa. Hi ha una cosa que és evident: si hi ha un cas que es detecta, tant si és 

des dels Serveis Municipals com si és vostè que en té constància, en qualsevol cas 

és un delicte i, per tant, estem obligats a denunciar-ho. Si vostè creu que tenim 

alguna falla en el protocol municipal, parlant-ne amb la Regidora s’ha d’intentar 

resoldre.  
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16 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PXC PER INSTAR A LES ENTITATS 

FINANCERES A DEIXAR SENSE EFECTE EL COBRAMENT DE 

COMISSIONS BANCÀRIES PER DESCOBERT. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Atès que el Banc d’Espanya considera una mala pràctica bancària el cobrament 
d’una comissió per un servei no prestat i que en el cas dels descoberts no està 
acreditat que es realitzin gestions.  
 
Atès que perquè una comissió pugui ser repercutida per un banc al seu client és 
requisit que la mateixa obeeixi a la prestació efectiva d’un servei, i en aquest sentit es 
pronuncien la norma tercera de la Circular 8/1990 de 7 de setembre del Banc 
d’Espanya i l’Ordre Ministerial de 12 de desembre de 1989 del Ministeri d’Economia, 
que en el seu Número Cinquè estableix que “Les comissions o despeses repercutides 
hauran de respondre a serveis efectivament prestats”.  
 
Atès que l’import de la comissió per descobert posa de manifest el seu caràcter 
recaptatori, i no pas una intenció de sufragar cap cost, ja que les gestions es realitzen 
de forma automatitzada i sistemàtica, coneixedores les entitats financeres que si el 
client reclama el seu reintegrament li hauran de tornar.  
 
Atesa l’existència de jurisprudència que estableix deixar sense efecte el cobrament 
de comissions bancàries per descobert. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
número 1 de Picassent (València) va dictaminar en una sentència en data de 26 de 
novembre de 2012 l’anul•lació d’aquesta comissió en entendre que és una pràctica 
abusiva. El Jutjat Mercantil número 1 de Bilbao va resoldre en una sentència en data 
22 de febrer de 2012 que aquesta comissió suposa un abús de la posició de domini 
contractual de l‘entitat financera i la declara abusiva de conformitat amb allò disposat 
per la Llei de Consumidors i Usuaris (article 82). La sentència de l’Audiència 
Provincial de Sevilla de 10 de març de 2011 decreta que la comissió per descobert no 
respon a cap servei prestat. La sentència de l’Audiència Provincial de Salamanca 
amb data 8 de febrer de 2010 estableix que està mancada de causa, per la qual cosa 
és contrària a allò prescrit en els articles 1.274 i 1.275 del Codi Civil.  
 
Atès que en cas de tenir el compte bancari al descobert els clients de les entitats 
financeres han de fer front a una doble penalització per un mateix concepte. Aquesta 
duplicitat es constata en la mesura en què a més de la comissió de descobert han 
d’abonar una comissió de reclamació per la qual l’entitat s’adreça al titular del compte 
per notificar-li el retard i instar al pagament de les quantitats degudes.  
 
Encara que caldria destriar aquells casos en que els descoberts són provocats per un 
problema econòmic no imputable a la persona que el pateix d’altres casos en que 
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pugui estar generat per una actuació irresponsable de la mateixa, en una despesa 
que no es pugui considerar de primera necessitat. 
 
Atès que la comissió que cobren les entitats bancàries quan els seus clients es 
queden en números vermells és un abús dels bancs, que ja cobren fins un 29% 
d’interès de demora per als saldos negatius, un tipus molt superior al dels crèdits 
ordinaris. Això suposa un doble cobrament generador d’un enriquiment injust.  
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a 
l’Ajuntament de Mataró sol•licita al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
1.- Instar a les entitats financeres que operen en el nostre municipi a deixar sense 
efecte el cobrament de comissions per descobert, quan es tracti de pagaments de 
serveis essencials i/o que es puguin considerar de primera necessitat. 
 
2.- Difondre a través de tots els canals que estiguin a l’abast de l’Ajuntament la 
possibilitat que tenen els clients de bancs i caixes entitats financeres de presentar 
una reclamació pel cobrament d’aquesta taxa davant del Servei d’Atenció i Defensa 
del Client de les respectives entitats financeres.  
 
3.- Donar trasllat d’aquesta proposta i dels acords a les associacions de veïns de 
Mataró. “ 
 

 

 

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

Popular, manifesta que ja ningú no té cap dubte que les entitats bancàries-financeres 

fan un abús de la gestió dels nostres estalvis. Com a catalans, tenim l’experiència 

que quan algú altre gestiona el teu capital sempre t’acaba robant alguna cosa. 

Això que és una evidència ho patim tant els petits nuclis familiars, com els inversors, 

etc. Tenim molts exemples quotidians de com, dia rere dia, les entitats bancàries ens 

cobren tot un seguit d’interessos i comissions de descobert.  

La proposta de Plataforma en si, tal com s’ha redactat, té poca força perquè entenc 

que l’Ajuntament en aquest cas no té competències per forçar les entitats bancàries 

que deixin de cobrar aquestes comissions injustes i il·legals. Jo proposo que 

transformem aquesta proposta en una declaració institucional de tots els grups 

municipals i que aquesta declaració la puguem traslladar al Parlament de Catalunya i 

a l’àmbit estatal. Nosaltres fem aquesta petició, més que res perquè sinó serà lletra 

morta. Si no fem aquest pas, nosaltres ens hi haurem d’abstenir perquè entenem que 

no tindrà cap mena de força.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, avança que el seu grup està en contra d’aquest 

tipus de comissions abusives i no només aquestes, sinó de la resta de comissions i 

clàusules abusives que molt sovint cobren i apliquen els bancs en general. Hauríem 

d’apostar per una banca més ètica o pública ben dirigida.  

Voldria fer algunes reflexions:  

Crec que el primer acord, que insta les entitats financeres de la ciutat a deixar sense 

efecte el cobrament de comissions per descobert, no servirà perquè ni faran cas ni 

tenen capacitat en aquests moments per tirar això endavant. Enviarem aquesta carta 

a les territorials i aquestes ni tan sols ho traslladaran més amunt.  

En tot cas, coincideixo amb el Sr. Safont-Tria en el sentit que potser amb una 

declaració institucional que tingués la força de tots els partits podríem instar el 

Parlament de Catalunya i adreçar-la als nostres grups parlamentaris a nivell estatal, 

convertint-la en una proposta de resolució que tingués un efecte de bola de neu a fi 

que es traduís en un acord del(s) Parlament(s).    

També m’ha desconcertat una mica la seva addició, Sra. Lora. Entenc la intenció, 

però crec que tota la proposta de resolució va en un sentit i és que no es cobrin 

aquestes comissions a ningú. Per tant, quan volen fer aquesta mena d’excepció, en el 

sentit que uns paguin i altres no, no hi estem gaire d’acord, sempre dins del context 

de la seva proposta de resolució.   

D’altra banda, ens preguntem si a l’Ajuntament li tocaria entrar en una casuística 

sobre quins són els pagaments essencials i/o serveis necessaris i quins no. I quines 

actuacions són responsables i quines no. Suposant que poguéssim elaborar un 

catàleg o inventari d’aquests, no violaríem la intimitat de les persones? No acabaríem 

sent una mena d’agents morals de la conducta de cadascú? Això m’ho plantejo en 

aquesta addició, que al nostre entendre contradiu la proposta de resolució.  

Per tot plegat, ens hi abstindrem, tot i que si la transforma en una declaració 

institucional segurament tindria més recorregut.  

 

 

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

Catalunya, agraeix a la Sra. Lora que hagi estat receptiva a les esmenes del seu 
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grup. Crec que aquí estem plantejant dos debats diferents i un d’ells és sobre la 

utilitat de votar en un ple segons quines coses, que ja és un debat que ve de llarg. És 

curiós que el Sr. Safont i el Sr. Martínez ara abanderin aquest tipus de postulats quan 

hem hagut de sentir moltes declaracions institucionals que no parlaven sobre Mataró i 

sobre les quals no en teníem les competències.  

Respecte a les esmenes que li vam demanar a la Sra. Lora que introduís, ahir sabíem 

que el Sr. Urdangarin en un dels seus tripijocs va tenir un descobert de 35.000 euros. 

Per què li hem de pagar nosaltres els seus descoberts? A mi em sembla just que 

se’ls pagui ell, però no m’ho sembla que ho hagi de pagar una persona que no arriba 

a final de mes i hagi de pagar els seus rebuts. I si algú se’n va de rebaixes o de festa 

o de vacances... per què hem de pagar-li la resta de persones els seus descoberts? 

Una cosa és que en tinguem les competències o que això suposi quelcom més que 

unes bones intencions, però ja que ho fem, fem-ho bé: a la família que no arriba a 

final de mes, que no els ho cobrin. Però al senyor que se’n va de festa o de vacances 

i no paga, que s’ho pagui ell. Crec que són dos casos absolutament diferents i d’aquí 

vénen les nostres esmenes.  

Nosaltres donarem suport a la proposta de resolució.  

 

 

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

no tenen cap inconvenient a acceptar la majoria de les coses que es diuen aquí, hi 

estem d’acord. Però el que no entenem és què fa aquesta iniciativa com a proposta 

de resolució. Això hauria de ser una declaració institucional de l’Ajuntament de 

Mataró per elevar a altres instàncies (Parlament de Catalunya, Congrés dels 

Diputats, Defensor del Ciutadà, etc.) aquesta injustícia.  

D’altra banda, a mi em sembla molt difícil establir a qui sí i a qui no i amb quins 

criteris. I em sembla molt difícil saber què hi té a veure l’Ajuntament de Mataró. 

Per tant, jo demanaria que es retirés, que es portés al ple com a declaració 

institucional i no tindríem massa dificultat per donar-hi suport. Si aquesta proposta no 

s’accepta, nosaltres ens hi abstindrem.   
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El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

valora positivament les aportacions fetes pel grup del PP per millorar la proposta. Tal 

com estava inicialment, era impossible per nosaltres donar-hi suport.  

S’han dit moltes coses i coincidim amb pràcticament tot el que s’ha dit. Pensem que, 

si el grup de PxC de debò creu en l’efectivitat que podria arribar a tenir un acord 

d’aquesta mena, la proposta hauria de convertir-se en declaració institucional. Hi ha 

elements en comú, com el fet que els interessos poden ser abusius, però potser sí 

que és més complicat establir en quins casos sí i en quins casos no. Després 

d’escoltar tots els grups creiem que és possible un acord perquè això sigui una 

declaració institucional que vagi més enllà, sense menystenir les aportacions fetes.  

En tot cas, demanem a PxC que retiri la proposta i que en la propera Junta de 

Portaveus tinguem temps de treballar-la a fi d’obtenir tot l’acord del consistori.  

 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, diu a la Sra. Lora que ha aconseguit que tots 

els grups estiguin d’acord a fer aquesta declaració institucional. A la seva mà està 

acceptar-ho o no.  

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

agraeix els suggeriments, però aquesta proposta va entrar el 26 de maig i cada grup 

municipal hi hagués pogut fer les seves aportacions fa dies, en lloc d’avui. És per 

això que no retirarem la proposta, la deixarem tal com està i que cadascú voti amb 

consciència.   

 
 
 

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

Popular, lamenta el que acaba de dir la Sra. Lora. Després d’haver escoltat també la 

resta de grups municipals, hi havia un consens general en què una proposta 

d’aquesta mena necessita que es canalitzi pels canals adients. El que vostès 

proposen no té efectivitat. Com que és un tema que a mi sí que em preocupa i crec 

que d’una o altra manera s’hi ha d’intervenir, si vostè no està disposada a acceptar la 

nostra proposta, nosaltres ens veiem obligats a votar-hi en contra.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, també lamenta que la Sra. Lora no hagi 

acceptat el prec que li ha fet la majoria de forces polítiques. Per aquest motiu, hi 

votarà en contra.  

 
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

manifesta que la Sra. Lora està en el seu dret de no retirar la proposta i posar-la a 

votació. Nosaltres hi votarem afirmativament perquè compartim l’esperit d’aquesta, 

amb les propostes del PP. També els avanço, però, que proposarem a tots els grups 

fer una declaració institucional per anar més enllà i que sigui realment útil. Amb 

aquesta ens quedarem molt limitats.  

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

es referma amb el que ha dit abans que grups com la CUP haguessin pogut plantejar 

les seves aportacions abans, si és que volien més efectivitat.    

 
 
 
 
 
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) i  

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).  

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

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista. 
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17 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CUP  PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ FACILITI I PROMOCIONI L’ÚS DE LA BICICLETA AMB 

NOUS CARRILS I APARCAMENTS SEGURS.  
 

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“L’ús de la bicicleta urbana i esportiva augmenta de forma constant a la ciutat de 
Mataró. Això ens beneficia a tots ja que tant els ciclistes urbans com els esportius 
compleixen un paper d’indubtable interès social al desplaçar-se sense contaminar i 
fomentar l’exercici físic. L’ús de la bicicleta millora i manté la salut individual i 
col·lectiva. Un major nombre de ciclistes també contribueix a fer les ciutats més 
habitables i amables, amb un transit més calmat, menys caòtic i més segur, 
especialment per als vianants. 
 
La bicicleta, com a mitjà de transport individual, ofereix un transport ràpid, eficaç, una 
disponibilitat immediata i el seu manteniment i ús és barat. També aporta intimitat, 
independència i llibertat; el ciclisme és una activitat emancipadora. 
 
L'ús de la bicicleta estalvia espai i dedicar-li infraestructures és rendible. 
 
Oportunitats i potencial  
 
Des de la CUP pensem que el pes que té la bicicleta com a part del transport local 
pot i hauria d’incrementar-se.  
 
Comparat amb el transport a peu, usar la bicicleta amplia de forma considerable 
l'àrea que pot abastar una persona, així com la seva capacitat de transportar 
càrregues. També permet guanyar temps per dedicar a altres activitats.  
 
La ciutat de Mataró té les característiques suficients per circular bé amb bicicleta, 
però està poc preparada per garantir la circulació amb seguretat. Caldria destinar 
espais i adoptar mesures per aparcar bicicletes, així com protegir les bicicletes en 
moviment. 
 
És necessari eliminar les amenaces plantejades pel trànsit de vehicles a motor i 
protegir els ciclistes. Segons la situació, això implica la separació dels diferents tipus 
de trànsit i/o la reducció de la velocitat del trànsit motoritzat.  
 
També cal proporcionar aparcaments segurs per garantir un servei ampli i evitar 
robatoris. 
 
Això exigeix una planificació del transport que consideri la bicicleta com un valor i que 
li doni la mateixa prioritat que reben altres mitjans de transport.  
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L'educació de tots els usuaris de la via pública i l'aplicació de les lleis de trànsit són 
elements fonamentals d'una política de transport compatible amb l'ús de la bicicleta.  
 
Cal concedir una atenció especial a fer possible que els nens puguin desplaçar-se en 
bicicleta de manera independent.  
 
És per tot això que el grup municipal de la CUP proposa que l’Ajuntament de Mataró 
adopti els acords següents: 

1) L’Ajuntament de Mataró inclourà en el nou Pla de mobilitat previst pel proper 
any, un plànol i un calendari per a la consolidació i ampliació d’una xarxa de 
carrils bici que permeti el transport segur en bicicleta per a tota la ciutat, 
especialment connectant espais estratègics com són els equipaments públics. 
Totes les noves actuacions urbanístiques tindran en compte l’ús de la 
bicicleta. 

2)  L’Ajuntament de Mataró estudiarà la implantació de nous sistemes 
d’aparcament segur tipus Bicibox tal com s’ha instal·lat en altres ciutats 
catalanes (Alella, El Prat de Llobregat, Gavà, Viladecans, Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del 
Vallès, Castelldefels...). Aquests aparcaments s’hauran de gestionar de forma 
viable econòmicament. 

3) L’Ajuntament de Mataró instarà a les concessionàries d’aparcaments públics 
per tal que s’ofereixin espais segurs per aparcar bicicletes, a un preu 
raonable, en els aparcaments públics. En properes concessions, aquesta 
demanda es contemplarà al plec de condicions. 

4) L’ajuntament de Mataró instarà tots els aparcaments privats perquè també 
ofereixin l’opció d’aparcar de forma segura bicicletes a un preu raonable. 

5) L’ajuntament de Mataró establirà un diàleg i col·laboració amb les diverses 
parts implicades, especialment amb les organitzacions d'usuaris de la bicicleta 
com la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta. “ 

 

 

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

pensa, des del seu grup municipal, que el que es proposa no és necessari, i menys al 

centre o a l’Eixample, ja que no són àmbits preparats per posar-hi carrils bici. Més 

que res, per la manca de viabilitat i d’espais a les voreres. Tot i que és un estudi, el 

nostre posicionament serà d’abstenció a l’espera del seu resultat.   
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, recomana al Sr. Safont-Tria que remeti aquesta proposta al Consell de 

Mobilitat, on els experts en podran parlar i des d’on es podrà potenciar l’ús de la 

bicicleta. Analitzant la part expositiva, hem de dir, però, que hi ha mig paràgraf que 

ens crida molt l’atenció. Per exemple, no entenem què vol dir quan diu que la bicicleta 

porta intimitat o llibertat i activitat emancipadora... 

Respecte a això que Mataró és una ciutat ben adaptada, vostè i jo haurem d’anar un 

dia d’excursió per la ciutat i li ensenyaré el carrer de la Salut, a Cirera, perquè vegi 

que cal tenir un molt bon estat de salut per pujar-lo. I no és només aquest carrer, és 

el carrer Sevilla, és el Torrent, el Torrent de la Pólvora, el carrer Pineda, Sant Pol, 

Alella, la ronda Bellavista, el carrer Garrotxa, etc. Tenim un projecte d’institut a la 

ronda Joan Maragall que no el fem pel pendent que té, i és un dels carrers 

segurament més transitat i més llarg. Per tant, Mataró no és una ciutat fàcilment 

transitable amb bicicleta, si no és que es tracta d’una bicicleta d’aquestes que tenen 

bateria. Pensem que s’ha d’aprofundir una mica més en aquest tema. Tot el que sigui 

potenciar aquest tipus de transport, a nosaltres ens sembla bé i crec que s’ha de fer. 

O anem cap aquí o no anem enlloc, però creiem també que on toca discutir això és 

en el si del Consell de Mobilitat i del Pacte per la Mobilitat. I allà hauríem de parlar 

d’això i també dels usos que es fan d’alguns carrils bici que ja hi ha a la ciutat, per 

exemple, a l’àmbit Pintor Estrany, on hi ha ciclistes que baixen cap al centre amb 

massa velocitat.  

Per tant, no hi volem votar negativament perquè la finalitat és en positiu i lloable, però 

ens hi abstindrem si vostè no accepta la nostra proposta.  

 

 

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

Manteniment, dóna parcialment la raó al Sr. López en què potser aquest és un tema 

que s’hauria de tractar al Consell de Mobilitat. No obstant això, Sr. Safont, donat que 

n’hem parlat abans i ha acceptat incloure les nostres modificacions, nosaltres hi 

votarem a favor. Realment el que ens demana és el que ja estem fent: aquest govern 

està treballant en un nou Pla de Mobilitat que s’ha de desenvolupar durant els 

propers mesos i que tenim previst acabar i presentar l’any vinent, i on volem que hi 

participin tots els regidors. Entenem que és en aquest nou Pla de Mobilitat on s’hauria 
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d’estudiar aquest nou circuit o els nous carrils bici. Per tant, podem acceptar aquest 

primer punt de la proposta que planteja. També hi ha modificacions legislatives en 

marxa a nivell estatal, com és la de canviar la velocitat de tots els carrers urbans que 

tinguin un únic carril i que pacificaria la circulació només a 30 km/h, que és molt 

compatible amb l’ús de la bicicleta.  

Per tant, afegides les modificacions que vostè ha fet, és factible poder donar suport a 

aquesta proposta de resolució. No obstant això, també l’insto a participar en el 

Consell de Mobilitat.  

 

 

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

Popular, agraeix a la Sra. Calpe la seva disposició per parlar-ne i el fet que aquest 

nou Pla de Mobilitat pugui incloure un estudi sobre quina ha de ser la futura xarxa de 

carrils bici. Pot ser una eina molt útil de cara a la planificació i la urbanització dels 

diferents carrers. De vegades, reurbanitzem carrers sense tenir en compte que en un 

futur hi podria haver passat un carril bici. De cara a la sostenibilitat també, aquesta 

nova planificació pot estalviar recursos a la ciutat. Sr. López, jo també el convido a 

vostè a agafar un dia la bicicleta per fer una volta i segur que llavors descobrirà què 

vol dir tot això de la intimitat, la llibertat, la independència, etc. Comprovarà que anar 

amb bicicleta aporta moltes coses a nivell personal. El fet de poder fer-ne un ús 

senzill, ràpid i sense haver de demanar permís, i el fet que un infant de pocs anys 

també la pugui utilitzar, emancipa les persones. D’altra banda, és veritat que la ciutat 

de Mataró no està adaptada per a que l’ús de la bicicleta sigui extens i quotidià, però 

sí que tenim bones característiques, tret d’alguns carrers concrets amb més pendent. 

Però, fins i tot així, les bicicletes d’avui dia incorporen elements que ho faciliten.  

Agraeixo el suport dels grups que hi estan d’acord i espero que els usuaris actuals de 

bicicletes i els futurs, perquè cada vegada són més, també puguin gaudir de 

propostes com aquesta.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, pensa que el 

tema mereix l’atenció i la importància que realment té. La proposta de la CUP és 

interessant, malgrat no combreguem amb tota la part expositiva, ja que plantejar les 

polítiques que seguirem a la ciutat respecte a la bicicleta és important. Això s’havia fet 
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en el Consell de Mobilitat i després va venir al Ple. I per què ara no es pot fer a 

l’inrevés? El Ple també pot demanar al Consell de Mobilitat que estudiï una cosa que 

els grups polítics han cregut oportuna. Evidentment, la ciutat és la que és i el carrer 

Garrotxa es pot fer amb bicicleta perquè és absolutament pla. El carrer Premià, no. 

La ciutat té opcions i possibilitats per anar amb bicicleta a partir d’una determinada 

topografia i d’un determinat límit. Però penso que es pot continuar treballant, perquè 

no és cert que partim del no res. També és cert que no hem fet tot el que haguéssim 

volgut fer, perquè és molt difícil competir a l’espai públic amb els vianants, amb els 

cotxes, amb els autobusos... Per tant, que hi hagi iniciatives com aquesta i la nova 

Llei de trànsit que ha de resoldre la necessitat que hi hagi una ordenança única sobre 

la bicicleta arreu del país, hi contribuiran. Sobretot, perquè també donarà seguretat 

jurídica al ciclista, que ara no sap si pot o no anar per la vorera, si pot anar o no a 

més de 30 km/h, etc., cada vegada que canvia de municipi.  

No obstant això, és cert que el Pla de Mobilitat vigent diu exactament quins carrers 

que siguin reurbanitzats de nou tindran o no carril bici. Això s’ha estat fent fins avui. 

Per tant, feina n’hi ha. Que ara amb el nou Pla de Mobilitat es reestudiï tota aquesta 

circumstància? Evidentment. Que tinguem una nova Llei que donarà més arguments 

jurídics per donar seguretat sobretot al ciclista? També. I una altra cosa és el mal ús 

que se’n pugui fer. No prohibirem la circulació dels cotxes perquè hi hagi cotxes que 

se saltin els semàfors. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta perquè estem 

molt d’acord amb el seu esperit, malgrat pensem que és millorable.   

 

 

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

Catalunya, admet que no ha entès res del que ha dit el Sr. Baron. La proposta que ha 

presentat el Sr. Safont és pràcticament calcada o molt semblant a una proposta que 

ell mateix ja va presentar durant el mandat passat. I la seva resposta, Sr. Baron, no 

s’assembla tant al que acaba de dir ara —buscaré l’acta—. 

 

 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, agrairà que el 

Sr. López busqui aquesta resposta. Nosaltres, però, ens reservem el dret a canviar 

d’opinió sobre les coses, perquè per sort la vida evoluciona i les ciutats, també.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 19,  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 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: 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).   

 
 

 
PRECS I PREGUNTES 

 

18 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA RESPOSTA DE 

LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT A UNA PREGUNTA DE LA 

CUP ANUNCIANT LA “INTEGRACIÓ” DE LES ESCOLES 

ANGELETA FERRER I JOAN COROMINES. 
  

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

Popular, presenta la pregunta següent: 

 

“En una pregunta al Parlament de Catalunya presentada per la CUP sobre la 
construcció del nou centre escolar de l’Angeleta Ferrer, la Consellera d’Ensenyament 
Irene Rigau i Oliver ha respost per escrit i publicat al BOPC que “En la darrera reunió 
de 6 de febrer de 2013, el director general de Centres Públics i l’alcalde de Mataró 
van acordar que la solució més adient és rehabilitar la fàbrica de paper de Can 
Fàbregas per ubicar la nova escola Angeleta Ferrer de Mataró. Es proposa un centre 
de 2 línies per integrar, també, l’Escola Coromines. És una actuació urgent que 
s’hauria de fer el més aviat possible. Les obres s’iniciaran en funció de la disponibilitat 
pressupostària del Govern de la Generalitat de Catalunya.” 
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Les afirmacions de la Consellera d’Ensenyament delaten que algú ha ocultat o 
enganyat a les comunitats educatives. Ningú entenia que Serveis Territorials eliminés 
la segona línia de P3 a l’escola Joan Coromines quan hi havia 42 sol6licituds de 
preinscripció. L’eliminació de la segona línia del Coromines i la feble argumentació 
per repartir alumnes per la ciutat, sembla ser que ha estat un engany per acabar 
integrant l’escola Joan Coromines a l’Angeleta Ferrer. Algú haurà de donar 
explicacions i assumir responsabilitats. 
 
Un tema tan delicat com la “integració” de dues escoles, necessita un procés de 
diàleg i consens entre les comunitats educatives i els equips directius de les escoles 
afectades. En aquest cas no s’ha fet cap procés i ha estat la CUP qui a través d’una 
pregunta al Parlament a destapat un tema educatiu escandalós per a la ciutat. 
 
En la resposta s’hi especifica que l’Alcalde de Mataró i el Director General de Centres 
Públics ja s’han trobat vàries vegades per parlar del tema. En declaracions a la 
premsa, l’Alcalde ha afirmat no tenir coneixement del tema, tanmateix, algú haurà 
d’aclarir qui ens està enredant i donar solucions perquè la comunitat educativa, l’AFA 
i l’AMPA de les escoles respectives estan molt preocupades . 
 
La intenció clara d’anar ofegant el projecte de l’Escola Joan Coromines ja és 
innegable. Com també ens haurem d’esperar pacientment fins que es puguin 
construir les escoles noves perquè encara no hi ha finançament atribuït, ja que tal 
com diu la Consellera, la construcció serà en funció de la "disponibilitat 
pressupostària" del Govern de la Generalitat de Catalunya (o sigui, no diu res). 
 
Des de la CUP denunciem aquesta política de fets consumats que perjudica l'escola 
pública a Mataró. Sobretot, perquè tots aquests processos s'han decidit sense el 
consentiment de cap de les parts implicades. L’ensenyament públic és el que pot 
garantir un ensenyament de qualitat i per a tothom. No ens el podem deixar esguerrar 
d’aquesta manera. La CUP volem preservar 2 escoles públiques amb 2 projectes 
pedagògics singulars. 
 
Atesos aquests fets el Grup Municipal de la CUP fa les preguntes següents: 
 
1. Tenia constància el govern municipal de la decisió de fusionar les escoles Angeleta 
Ferrer i Joan Coromines? Per què no s'ha consultat i informat les AMPA de les dues 
escoles afectades? Es pot confirmar la resposta de la Sra. Rigau publicada al BOPC? 
 
2. Com es pensen fusionar dues escoles amb projectes pedagògics tan distints? 
3. Quines accions concretes farà l’Ajuntament de Mataró per defensar els interessos 
de les escoles públiques de la nostra ciutat? 
 
4. Quines accions té previstes el govern municipal per exigir el manteniment de la 
segona línia de l’escola Joan Coromines? 
 
5. Quines accions té previstes el govern municipal per garantir que en un període 
breu de temps es pugui iniciar la construcció de la nova escola Angeleta Ferrer a 
l’antiga fàbrica de paper Can Fàbregas? 
 
Alhora fem el següent prec: 
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1. Que l’Alcalde demani una reunió urgent amb la Consellera Irene Rigau amb la 
presència de les comunitats educatives, l’AFA, l’AMPA i els grups municipals per 
exigir el manteniment de la segona línia de l’escola Joan Coromines i el finançament 
per a la construcció de l’escola Angeleta Ferrer.” 
 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, comença dient, 

respecte al punt primer sobre la publicació del BOPC: com vostè sap, el govern no en 

sabia res. Per aquest motiu, el 9 de maig el propi Alcalde va enviar una carta a la 

Consellera demanant explicacions i una rectificació oficial. Ella va rectificar el 23 de 

maig quan va venir a Mataró per reunir-se amb els grups municipals per donar 

explicacions sobre el tema del Joan Coromines.  

Pel que fa al segon punt, ja està respost. 

Quant al tercer punt, continuarem treballant i plantant cara, com hem fet fins ara amb 

tots els temes que ens anem trobant al davant, com ara el del Marta Mata, que era 

un projecte que estava aturat, o l’impuls que estem donant a l’Angeleta Ferrer o amb 

el mateix espai del centre de formació d’adults de Can Noè. I seguirem plantant cara 

com hem fet amb el Coromines. Lamentablement li he de dir que ha estat una 

situació que a ningú no li ha agradat i que no ens ha sortit al final com tots volíem, 

perquè hi havia terceres persones que eren les que havien d’acabar de prendre la 

decisió.  

En relació amb la quarta pregunta, val a dir que seguirem fent totes les accions que 

estiguin al nostre abast. Hem treballat institucionalment per aconseguir la segona 

línia i hem treballat políticament al límit. 

En referència al cinquè punt, sobre l’Angeleta Ferrer, continuarem vetllant perquè 

l’escola es faci com més aviat millor. Hi estem a sobre i la comunitat educativa i els 

pares i mares de l’Angeleta Ferrer n’estan al corrent. De fet, quan la Consellera va 

venir a Mataró li vam poder arrencar el compromís que la nova escola era un 

compromís de la Generalitat de Catalunya.  

Pel que fa al prec, per descomptat que l’acceptem. Lamentablement, ara mateix, per 

al curs 2013-2014, la Conselleria dóna per tancat el tema Coromines. Quant al tema 

Angeleta Ferrer, de tots és sabut que hi estem a sobre i, com que la voluntat és 

aportar tota la informació i esgotar totes les vies possibles, en aquest sentit li 

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

Popular, troba a faltar autocrítica per part del Sr. Galbany. Cal que es comencin a 

replantejar com gestionen la planificació, perquè ens espera una situació complicada. 

O canviem la manera de gestionar tot això o a nivell escolar tindrem problemes 

seriosos. Facin autocrítica i entenguin que el que s’ha fet és un error, no només de 

vostès, sinó també de la Generalitat i dels Serveis Territorials. D’una o altra manera, 

des de l’Ajuntament, com a institució representant dels mataronins, haurem de donar 

la cara per defensar aquests interessos que malauradament, en aquest cas, no han 

estat correspostos.  

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, és conscient de la 

situació i assegura que estan treballant perquè això no es torni a repetir.  

 

 

 

19  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA POSSIBILITAT QUE MATARÓ TINGUI 

LA MARCA DESTINACIÓ DE TURISME ESPORTIU.  
 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta 

següent: 

 
“En el Ple del mes de juny de l’any passat varem fer un prec sobre la possibilitat de 
demanar a la Generalitat que Mataró tingués la marca certificada de Destinació de 
Turisme esportiu, i passés a formar part de la xarxa de ciutats amb aquesta marca de 
l’Agència Catalana de Turisme. 
 
La Destinació de turisme esportiu és una aposta pel turisme de qualitat. I Mataró té 
una bona localització geogràfica ( mar i muntanya), té places hoteleres i les té les 
instal·lacions esportives per fer una molt bona oferta. 
 
És doncs una bona oportunitat que la ciutat no pot deixar escapar. 
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El conseller delegat de Promoció econòmica va acceptar el prec i va dir explicar que 
l’Agència Catalana de Turisme estava canviant el procés d’avaluació i que a principis 
del 2013 obririen una nova convocatòria a qual nosaltres ja ens hi havíem presentat. I 
que em faria partícip de l’evolució d’aquest projecte. 
 
Com que estem a juny del 2013 i ja ha passat un any i aquest regidor no ha tingut 
més informació, voldríem saber en quina situació ens trobem amb aquest tema. 
 
És per tot això que el Grup municipal socialista pregunta: 
 

1. En quina fase estan els tràmits per sol·licitar la Destinació de Turisme Esportiu?” 

 

 

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

que la sol·licitud que es va fer es va reiterar el 2010, quan el Sr. Pera va fer el prec. 

Hi estem totalment d’acord. Creiem que és un potencial important de ciutat. Al propi 

Consell de l’IMPEM al seu dia, i al de Promoció de Ciutat d’ara, i a Esports, s’ha 

comentat i s’està treballant en diferents àmbits amb els clubs de la ciutat per 

combinar l’impacte d’esdeveniments esportius amb turisme, però l’Agència Catalana 

de Turisme encara no ens ha tret la convocatòria. Estan revisant criteris 

continuadament. Em comprometo, però, que a mida que anem fent aquestes 

reclamacions els anirem posant en còpia perquè vegin quin és l’estat de la qüestió. 

És una marca que ens interessa i el concepte encara més.    

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, agraeix la resposta que el 

Sr. Rey li ha fet arribar per correu electrònic, perquè és una resposta amb molta 

informació.  

Anem per bon camí, però és massa lent per part de la Generalitat. Des del PSC 

seguirem treballant perquè pressioneu el Govern de Catalunya. Ens posem a 

disposició per treballar el tema en alguns aspectes més tècnics, com pot ser el dels 

pols d’excel·lència o el dels esports multioferta. En aquests dos àmbits, Mataró hi té 

molt a dir, sobretot el tema dels pols d’excel·lència, que són ciutats que poden fer 

una oferta d’esports nàutics o de futbol.  
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20 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL COBRAMENT 

DE LES SANCIONS PER ORDENANÇA DE CIVISME.  
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“El dia 26d’abril de 2013 la Regidora Delegada de Via Pública, Sra. Núria Calpe, en 
resposta a preguntes per escrit d’aquest Grup Municipal sobre els cobraments de 
sancions per infraccions de l’ordenança de civisme ens informava sobre el 
percentatge de cobrament i el període de tardança de cobrament de les mateixes. 
 
D’aquesta informació ens han cridat l’atenció dues dades, la primera el baix nombre 
de sancionats que s’acull a la prestació substitutòria commutadora de la sanció 
econòmica, només el 4’07% i l’altra dada que ens ha resultat significativa és el baix 
percentatge de cobrament durant l’any en que són imposades que durant els anys 
2010 i 2011 es troba per sota del 50 %. En concret mentre que als citats es van 
cobrar el 37 i 33 % respectivament, a posteriori s’han cobrat el 78 i 58 %. La segona 
dada també és significativa ja que suposa que el 42 % no ho ha pagat. 
 
De la primera dada ens preocupa el fet de que els afectats i la ciutadania en general 
desconeguin la possibilitat de commutar la sanció i de la segona el cost que té per a 
l’ajuntament el cobrament de les mateixes, que en hores dels serveis jurídics 
municipals i trameses pot arribar a ser considerable. 
 
És per aquest motiu que presentem la següent pregunta sobre el tema: 
 
És equiparable al d’altres ciutats com Mataró el fet de que tant les commutacions de 
sanció com el període de cobrament  de les mateixes durant el primer any representin 
un percentatge, per nosaltres, tan baix com els que hem relacionat a la part 
expositiva d’aquesta pregunta? Quin cost representa per l’Ajuntament aquests retards 
en el cobrament?” 
 
 
 
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

indica, en referència a la prestació substitutòria, que l’article 29 de l’Ordenança de 

Civisme preveu que només les infraccions lleus poden tenir com a mesura alternativa 

o commutadora de la sanció econòmica la realització de treballs de reparació o de 

prestació social. Del total de les 3.685 sancions de civisme imposades entre 2008-

2012 només 1.120 corresponien a infraccions lleus. És per això que, en relació a 

aquestes últimes sancions, que l’Ordenança preveu la possibilitat de realització de la 
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prestació substitutòria. En aquest període, s’han sol·licitat i realitzat 150 prestacions, 

que suposen el 13,39% sobre el total de les infraccions lleus.  

Segons s’especifica en el procediment que regula l’Ordenança, amb la notificació de 

l’acord d’incoació s’informa l’interessat de la possibilitat d’acollir-se a la commutació 

de la sanció. No obstant això, és el propi infractor qui ha de sol·licitar expressament 

poder-s’hi acollir.  

El descens des del 2009 del tant per cent de cobrament dintre del mateix exercici en 

el que s’imposa la sanció s’explica per l’empitjorament de la situació econòmica. De 

vegades, es dóna la coincidència de col·lectius sancionats, amb totes les excepcions, 

amb col·lectius que estan patint la crisi econòmica en primera línia. Per tant, han de 

demanar fraccionaments, ajornaments, suspensions o realment és que no poden 

pagar. I que, per tant, fa que més sancions s’hagin deixat de cobrar dins del termini 

voluntari i s’hagin resolt per via executiva.  

Cal recordar que el dret de l’Ajuntament per extingir el cobrament de les sancions és 

de quatre anys des de la finalització del termini de cobrament amb voluntària. Aquest 

període de prescripció queda interromput per qualsevol acció de l’Administració 

realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari, adreçat a la recaptació del 

deute. Produïda la interrupció, s’inicia de nou el còmput de 4 anys del termini de 

prescripció. Tot això fa que la major part d’aquestes sancions pendents de cobrament 

encara estarien en procés de recaptació.  

Amb data de tancament de l’exercici 2012, s’han cobrat el 89% de les sancions del 

2008 i el 2009 i el 78% de les del 2010. Aquesta xifra va baixant fins al 28% de les 

del 2012. El procediment de recaptació que implica la ORGT és el mateix que per a 

qualsevol tipus d’ingrés de dret públic i no fa cap tipus de distinció processal en 

funció de la tipologia d’ingrés. La davallada del cobrament amb voluntària afecta tot 

tipus d’ingrés públic municipal. L’únic cost d’aquesta demora és el cost d’oportunitat 

de deixar de cobrar aquestes sancions en l’exercici de la seva imposició. 
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21  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA PER GARANTIR L’ADEQUACIÓ DELS SERVEIS 

DE BIBLIOTEQUES I SALES D’ESTUDIS DURANT ELS 

PERÍODES DE MAJOR DEMANDA D’AQUESTS. 
 

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

següent: 

 
“Al municipi de Mataró resideixen 20.000 persones joves, persones que es troben en 
una etapa de la seva vida potencialment destinada a la formació i l’assoliment de 
coneixements i competències. Entenem que l’Ajuntament de Mataró considera vital 
per  al desenvolupament del municipi comptar amb una població dotada d’eines i 
recursos intel·lectuals amb els quals poder afrontar la realitat, per la qual cosa es fa 
necessari invertir en equipaments amb l’objectiu de promoure la formació de la 
ciutadania. 
 
En aquest sentit, tant les institucions purament educatives com aquelles destinades a 
promoure el coneixement per altres vies son necessàries. Aquesta proposta atén al 
segon col·lectiu, en tant a biblioteques i sales d’estudi. Mataró disposa tan sols de 
dues biblioteques públiques: la Biblioteca Pompeu Fabra i l’Antoni Comas, estionades 
des de la Diputació, que considerem son insuficients per atendre les demandes de la 
població de Mataró, de 124.000 habitants. El municipi compta també amb 8 sales 
d’estudi, de les quals 4 obren només dies feiners i una només pels matins, en cap cas 
oferint horaris nocturns. 
 
 
Entenem que aquests equipaments son insuficients per cobrir les demandes de la 
població, especialment del col·lectiu jove que, en períodes determinats, necessita una 
major oferta d’aquests equipaments. Aquests períodes corresponen a les temporades 
d’exàmens tals com els exàmens de finals de semestre per als estudiants 
universitaris com els exàmens de selectivitat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta els següents precs: 
 
1. S’ampliaran els horaris de les biblioteques durant els períodes que van del 8 de 
Gener fins al 1 de Febrer i del 15 de Maig fins a l’1 de Juliol, garantint que els 
equipaments obrin durant els caps de setmana. 
 
2. S’ampliaran els horaris de les sales d’estudi durant les mateixes dates per 
assegurar que totes obrin durant tot el dia, dissabtes i nits incloses. 
 
3. S’augmentarà l’equipament de sales d’estudi. 
 
4. Es demanarà a la Fundació Iluro que l'accés a la seva biblioteca sigui obert a tota 
la ciutadania.” 
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La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, informa que, des del 2013 hi ha set sales d’estudi amb set equipaments. 

Es poden utilitzar des del dilluns 27 de maig fins al 28 de juny. Són cinc centres 

cívics: Cerdanyola, Cirera, Molins, Rocafonda i Cabot i Barba. A més, tenim el Centre 

de Formació Permanent Tres Roques i ja funciona la sala d’estudi de forma 

permanent del Centre Cívic Pla d’en Boet. Sis dels centres cívics obren de 9 a 21:30.  

Aquesta oferta d’espais es realitza d’acord amb les estimacions de les necessitats 

que tècnicament es realitzen i les que són demanades pels nostres joves. A més, 

tenim l’històric on es fonamenten aquests horaris. Tot això és perquè el 2004, quan 

es va començar a fer el primer horari nocturn, de les 100 places que es van oferir, 

només hi van anar 10 persones. Durant el 2005, es va ampliar l’horari als dissabtes i 

la sala d’estudi del Sidral era poc utilitzada per les nits i no hi havia demanda. El 

2006 es va deixar d’oferir aquest horari nocturn perquè els usuaris valoraven en una 

enquesta que era millor obrir al migdia que a la nit i els dissabtes. Es va fer aquest 

seguiment i consulta al Consell de Joventut. Els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 s’ha 

anat fent aquesta programació que els he citat. Arribem al 2013 amb la seva 

proposta amb tres biblioteques: Pompeu i Fabra, Antoni Comas i Tecnocampus.  

En relació amb l’ampliació d’horaris de biblioteques durant el període del 8 de gener 

a l’1 de febrer i del 15 de maig a l’1 de juliol, no hi hauria cap problema a estudiar-ho.  

Pel que fa al segon prec, els horaris d’aquests espais són adequats d’acord amb les 

estimacions que li he comentat dels serveis tècnics. Es fonamenten amb dades 

recollides durant els anys anteriors, des del 2004 fins ara. L’oferta d’horari nocturn té 

una demanda molt reduïda d’acord amb les experiències que es van dur a terme. A 

més, tenim el tema de la Consergeria i la seva despesa. Si hi hagués voluntat de 

petició dels joves, es podria estudiar aquest prec.  

En referència al tercer prec, l’actual oferta és suficient per a les necessitats dels 

joves. Durant èpoques d’exàmens tenim sis centres cívics, tres biblioteques i, a més, 

Tres Roques. Finalment, es demanarà a la Fundació Iluro si es pot ampliar l’oferta 

municipal d’espais amb la incorporació d’aquest espai privat oferint aquest servei als 

estudiants del barri del centre que abans donava el Sidral de la plaça Espanya. 

Per tant, el primer prec es pot estudiar, el segon i el tercer no els acceptem i el quart 

sí que l’acceptem. 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, puntualitza que el que es demana en el quart 

prec és una cosa que s’està fent des de fa temps.  

 

22  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA PER A LA CREACIÓ DE MECANISMES QUE 

GARANTEIXIN LA PARTICIPACIÓ ACTIVA DEL MUNICIPI EN LA 

FUTURA PLANIFICACIÓ ESCOLAR DE LA CIUTAT. 
 

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

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

 
“Els esdeveniments viscuts la darrera setmana arran de la definitiva supressió d’una 
línia escolar menystenint, no ja només la comunitat educativa i els acords municipals, 
sinó la mateixa voluntat del Parlament de Catalunya, mereixen una reflexió en 
profunditat. 
 
La ciutat de Mataró, amb un regidor d’Ensenyament pràcticament invisible i un 
alcalde sense credibilitat, ha topat amb un Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya insensible i mancat de capacitat negociadora, malgrat que 
la legislació vigent l’obliga a escoltar i tenir en compte els ens locals en el moment de 
concretar l’oferta educativa. 
 
La participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament és 
una previsió constitucional (art. 27.5 de la Constitució Espanyola), que recull també la 
legislació educativa orgànica de l’Estat (art. 27 de la LODE), i la Llei d’Educació 
Catalana (art. 44.2 de la LEC). 
 
La Llei d’Educació (Llei 12/2009, de 10 de juliol), estableix també que és amb la 
participació dels ens locals que es fa i es duu a terme la programació general de 
l’ensenyament (articles 158.2 c i 159.1). 
 
Aprovada la programació, correspon al Departament la determinació de l’oferta de 
llocs escolars. Tanmateix, la llei també disposa que els municipis han de participar en 
aquesta oferta, com així es pot veure en l’article 159.3 a) primer, que comença així: 
“3. Correspon als municipis: 
a)Participar en les funcions que corresponen a l’Administració de la Generalitat en els 
diferents aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents: 
Primer. La determinació de l’oferta educativa de l’àmbit territorial pels procediments 
establerts per reglament...” 
 
La situació de crisi que estem vivint obliga a la ciutadania a acceptar sacrificis, però 
cal que també els polítics i les polítiques estiguem a l’alçada de les circumstàncies, 
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respectant més que mai les lleis vigents i escoltant els ciutadans i ciutadanes que 
representem, especialment en el moment d’escollir les prioritats en la concreció de 
les polítiques. 
 
Enguany ha estat la supressió d’una línia que se suma a una altra línia ja suprimida el 
curs passat. L’evolució demogràfica obligarà a prendre decisions en els propers 
mesos, decisions a les que es pot arribar a través del camí de la imposició o del camí 
del diàleg, el coneixement i el consens. 
 
L’educació és un servei clau per a la ciutadania. Només amb ciutadans i ciutadanes 
educats tindrem ciutats cíviques on la convivència sigui una de les claus del benestar. 
 
És per tots aquests motius, convençuts que cal obrir un procés que permeti a polítics i 
polítiques i ciutadans i ciutadanes participar en l’elaboració de l’oferta educativa de la 
nostra ciutat, que el grup municipal d’ICV-EUiA presenta el següent PREC 
 
1. Que el govern municipal convoqui, abans d’acabar el mes de juny, als grups 

polítics amb representació al consistori i a la comunitat educativa de la ciutat, per 
participar de forma efectiva en l’elaboració de l’oferta educativa local 
d’ensenyaments obligatoris, establint el calendari de treball i els terminis suficients 
per arribar a una proposta municipal que serà presentada al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.” 

 
 

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ivan Jan Antonio 

Robles, en representació de l’APA Joan Coromines, qui expressa que no ve en 

representació de ningú, que només ve en representació seva com a pare. En 

definitiva se sent decebut per la visita que va fer la Consellera a Mataró quan va dir 

que de la segona línia del Joan Coromines, res de res.  

 

 

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

s’accepta el prec de la CUP. Ens agafem a un ferro roent per aconseguir el que 

volem per a aquesta ciutat. El govern accepta el prec d’Iniciativa perquè coincideix 

plenament amb el procés participatiu sobre la planificació escolar a Mataró, iniciat el 

passat mes d’octubre del 2012 i que continuarem al llarg del proper curs 2013-2014. 

Des de l’octubre del 2012 fins al maig del 2013 el govern, a través de la regidoria que 

jo represento, ha realitzat un treball de presentació i consulta de dades i criteris per la 

planificació de Mataró del 2013 al 2020, que és un esborrany de treball. Com el seu 

títol indica, és un document de diàleg que està sotmès a modificacions. Haurem 
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d’anar-nos adaptant contínuament al que vagi sorgint, sempre que tinguem al 

capdavant l’interès de la nostra ciutat.  

S’han reunit amb institucions, directors de centres públics i concertats de primària i 

secundària, directores d’escoles bressol, AMPES, Federació d’Associacions de 

Veïns, Consell Escolar Municipal, Consells Territorials i amb els grups municipals. 

D’aquesta primera sèrie de reunions hem tret dues conclusions importants: una és 

l’alt consens respecte als principis, dades i criteris generals que els hem presentat a 

la planificació i l’altra és la preocupació de com afectaran els canvis demogràfics a 

les diferents zones i escoles de la ciutat. Veurem canvis que seran del 15, 16 tant a 

P3, com a primer d’ESO. Està prevista una segona sèrie de reunions al llarg del 

primer trimestre del curs vinent. Entre el setembre i el desembre volem obrir el debat i 

la recollida de propostes sobre com actuar l’actual part d’equipaments escolars, tant 

d’escola bressol, com d’educació infantil i primària i d’educació secundària. Hem de 

veure com adaptar-los als canvis demogràfics previstos en la projecció demogràfica 

realitzada pel Servei d’Estudis i Planificació Municipal. En aquesta nova sèrie de 

reunions es comptarà amb dades de projecció demogràfica per zones territorials de 

la ciutat que ens ajudaran molt a prendre decisions. 

De l’octubre del 2012 al maig del 2013 s’han presentat i contrastat dades municipals 

amb les dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Les gestions municipals sobre 

aquest punt de discrepància han estat des del primer moment. Des del primer dia 

que vam tenir constància que Serveis Territorials havia pres la decisió de tancar el 

grup del Coromines hem estat exigint que no es tanqués. Lamentem el resultat 

perquè a ningú no ens agrada. 

Com a punts positius podem dir el fet que la Consellera es desplacés fins a Mataró 

per donar-nos explicacions, la confirmació que l’escola Joan Coromines és una 

escola de continuïtat, que no es tancarà i que és un projecte educatiu del centre de la 

ciutat. Prenem nota de tot el que en proposa i la convidem a vostè i a tots els grups 

municipals a treballar conjuntament en la planificació escolar de la ciutat.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu al Sr. Galbany que a la reunió del dia 12 

tingui a punt les dades suficients per poder fer-se una composició de lloc.  
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La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, manifesta que el 

seu grup municipal està d’acord amb aquest prec, malgrat pensa que no n’hi ha prou. 

No n’hi ha prou perquè pensem que s’ha de fer un debat serè, tranquil i sobretot 

transparent i democràtic i elevar-lo al màxim òrgan d’aquesta institució, que és el ple 

municipal. És per això que sol·licitem la celebració d’un ple extraordinari sobre la 

planificació escolar a la nostra ciutat. Tots els grups municipals han de poder tenir 

veu en aquesta qüestió, a més de la comunitat educativa, i més encara amb el que ha 

succeït amb l’escola Joan Coromines, que és un mal precedent.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, entén, en relació amb la proposta, que es 

farà aquesta petició de ple en temps i forma per poder-ho portar a terme.  

 

 

 

23  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA POSSIBLE REIMPLANTACIÓ DEL 

TÈXTIL A LA NOSTRA CIUTAT. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“De tothom és coneguda la llarga tradició industrial de Mataró i la importància que el 
tèxtil, especialment el gènere de punt, ha tingut per a l’economia de la ciutat. L’acord 
de l’Organització Mundial del Comerç de l’any 1995 que suprimia pràcticament els 
aranzels existents fins aleshores a les importacions de productes tèxtils provinents de 
països extracomunitaris va representar un cop gairebé definitiu per a la indústria tèxtil 
europea. 
 
Malgrat disposar d’un període de moratòria de 10 anys, fins l’entrada definitiva de 
l’acord el gener del 2005, cap estratègia va ser impulsada pels governs català, 
espanyol i europeu per mitigar l’efecte que l’acord tindria sobre la industria tèxtil. 
Només des del món local es van intentar articular estratègies per a fer front a la 
situació creada. Iniciatives com ACTE o a nivell local ModaMataró van intentar fer 
front a la situació que es crearia en el moment de l’entrada en vigor dels acords de 
l’OMC.  
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Els efectes de la desaparició dels aranzels van ser devastadors per a la indústria 
tèxtil europea: deslocalització i desaparició d’un gran nombre d’empreses i destrucció 
de milers de llocs de treball. A Mataró hem patit especialment aquests efectes i el que 
han representat per l’economia i l’ocupació de Mataró. Malgrat tot això la ciutat ha 
mantingut part de l’estructura productiva i acumula un bon nivell professional dels 
treballadors i treballadores del sector. De fet un dels valors més importants quan 
parlem del tèxtil a la nostra localitat (i a la nostra comarca), és la gran quantitat de 
bons professionals del sector tèxtil, i especialment del gènere de punt , que avui en 
dia romanen a l’atur per les conseqüències de la crisis del sector abans esmentada. 
 
Els indicadors econòmics apunten a una situació de retorn d’una part de la producció 
tèxtil que va marxar de la ciutat i del país. Mataró no pot quedar al marge 
d’aquesta tendència i hem de prendre les mesures adequades per facilitar i 
estimular aquest retorn. 
 

Mesures que han de ser acordades amb els agents econòmics i socials, que han de 
tenir el recolzament de les administracions públiques i comptar amb el màxim 
consens polític possible. Un exemple d’aquesta concertació entre els agents 
socioeconòmics de la localitat, és el Consell Econòmic i Social de Mataró, que, amb 
el recolzament de tots els grups municipals, s’ha constituït i ha elaborat propostes en 
busca de la creació d’ocupació, també relacionades amb el sector tèxtil. 
 
Aquesta mateixa setmana s’ha celebrat a Mataró una jornada de treball, de la que 
com és habitual hem tingut coneixement per fons alienes a aquest Ajuntament, sobre 
el futur del tèxtil a la ciutat. Celebrem doncs que gremis i empresaris estiguin en la 
mateixa línia que la ja expressada per aquest Grup Municipal en les seves propostes 
pel Pressupost Municipal del 2013. 
 
És per això i en relació als antecedents exposats presentem les següents preguntes 
per a que ens siguin contestades pel govern municipal: 
 
1. Pot aquest Ajuntament explicar els resultats de la jornada de treball convocada per 
TCM, ASEGEMA i FAGEM sobre el futur del tèxtil a la nostra ciutat? 
 
2. Podem entendre que el govern municipal està treballant per acordar amb tots els 
agents econòmics i socials vinculats al sector un Pla de reimplantació del tèxtil i els 
sectors afins tal com proposava aquest grup municipal? 
 
3. Quina previsió de calendari té el govern municipal per redactar i posar en marxa 
aquest Pla de reimplantació del tèxtil i els sectors afins? 
 
4. Quin paper creu el govern que ha de jugar el CES en la redacció d’aquest Pla de 
reimplantació del tèxtil?” 
 

 

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

totalment d’acord. És un pla i una idea concebuda des de fa temps, en què coincidim 

molts grups municipals. 
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El programa electoral de CIU ho recull: parlem d’industrialitzar la ciutat. És evident 

que això vol dir centrar-se en els sectors més importants com el tèxtil o el comerç. A 

més a més, específicament al Pla de Mandat diem, dins de l’àmbit de Mataró 

emprenedora i de l’eix de competitivitat de les empreses: “Promoure l’Ajuntament, 

amb les associacions empresarials, un consorci exportador i inversor del tèxtil”.  En el 

cas exportador ja s’ha fet amb l’empresa Fitex d’Igualada. 

La nostra prioritat és centrar-nos en ajudar en tot allò que l’Asegema, Cetex i la 

Fagem ens diuen que necessiten.  

A nivell concret d’aquesta jornada que em comentava, va ser una presentació 

d’aquests temps que portem de treball, en què s’ha anat informant en els diferents 

àmbits on tocava fer-ho. Concretament, es van presentar dos projectes a iniciativa de 

la Fagem i Asegema i amb el suport de la Diputació i la Generalitat, que és coordinar 

aquest coneixement i aquesta base tèxtil que hi ha a la ciutat, ja sigui via cooperativa 

o via altres mitjans, per poder aprofitar aquest retorn efectiu que hi ha de la 

producció, perquè afortunadament les sèries s’estan reduint i perquè els països 

d’Àsia ja no són tan competitius. Dels dos factors, el temps i el cost, està començant 

a guanyar el factor temps. Per tant, això està retornant i hem d’estar el millor 

preparats possible. Aquesta és la primera proposta que va sortir d’allà: començar a 

treballar empresa per empresa. Ja en tenim 35 d’apuntades per veure quina és la 

capacitat de resposta de Mataró. 

La segona proposta és tirar endavant, juntament amb Cetemmsa, la reactivació de 

l’Escola de Canet, que malauradament és un actiu que teníem desaprofitat i, en 

aquest cas, tirem endavant un cicle mig de formació dual, en confecció i moda. Per 

això necessitem la col·laboració de les empreses.  

A nivell d’administració pública, estem en aquests programes de suport de la 

generació de processos de cooperació, estem en programes de formació per 

capacitar aquests perfils professionals necessaris, donem suport a l’Asegema i a 

Cetemmsa en el tema de Canet, impulsem el tema de la transferència tecnològica via 

Cetemmsa amb possibles programes d’emprenedoria dels propis estudiants del 

Tecnocampus i empreses que hi siguin, el consorci exportador amb Fitex o la 

presentació dels projectes innovadors a ACTE, ja que hem demanat, via Regidora de 

Manresa, formar part del comitè executiu d’ACTE.  

Comentar que de les sis empreses que se’n van la setmana que ve amb aquest pont 

empresarial que hem tirat endavant amb Florida, dues són tèxtils. La idea la tenim 
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clara i les accions s’estan duent a terme. Pel que fa al paper del Consell Econòmic i 

Social, va ser en l’àmbit del Consell Econòmic i Social en què l’Asegema, a través de 

la Fagem, va aprofitar per presentar aquesta proposta que ja s’havia treballat de feia 

temps. Creiem que és un marc ideal per anar presentant aquestes idees. De fet, en 

l’últim executiu del Consell Econòmic i Social, el dia 31 de maig, la proposta que es 

va fer va ser dedicar un possible plenari exclusivament al tèxtil.  

 

 

 

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

Rey les explicacions. M’hagués agradat tenir aquesta informació per altres canals 

com el Consell Econòmic i Social o a les comissions informatives, perquè penso que 

és bo que la ciutat tingui coneixement del que estem treballant i així combatre el 

desànim. Celebro que treballem en tot això, nosaltres continuarem insistint en aquest 

pla de reindustrialització del tèxtil i dels sectors afins, perquè per aquí passa la 

recuperació econòmica de la nostra ciutat.  

M’agradaria saber exactament quines mesures pensa prendre l’Ajuntament de 

Mataró per facilitar tot aquest tema, més enllà de posar la taula, les cadires i de 

fomentar el treball amb els agents econòmics i socials, que és una feina fonamental i 

importantíssima, és a dir, quines són les mesures de caràcter fiscal, etc., que vol 

prendre l’Ajuntament de Mataró. 

 

 

El senyor Miquel Rey aclareix que s’ha comentat el tema en el plenari del Consell 

Econòmic i Social de l’octubre del 2012, del 20 de febrer del 2013 i a les comissions 

informatives de febrer del 2013. 

 

 

 

 

 

 



 94

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTAT DE 

L’ARBRAT DEL TRAM URBÀ DE LA N-II AL SEU PAS PER LA 

NOSTRA CIUTAT I DEL PASSEIG MARÍTIM. 

 

La senyora Berta Isabel Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“En el tram de la N-II al seu pas per la nostra ciutat té un arbrat, constituït bàsicament 
per palmeres, tant en les voreres com en la mitjana de la travessia de la N-II. De 
manera pràcticament anàloga succeeix en el Passeig Marítim. Aquestes palmeres 
ofereixen un aspecte de deixadesa considerable a causa del gran nombre de fulles 
seques que tenen sobre el tronc i a la falta de poda..  
 
La pregunta que realitzem no té tant que veure amb l'aspecte de les mateixes, sinó 
més aviat amb una queixa que hem rebut i que hem pogut constatar “in situ” sobre 
els dies de temporal passats en les que van caure nombroses fulles sobre les vies, 
unes de les més transitades de la ciutat, amb el perill que això suposa per als 
vehicles que circulen. D'altra banda, l'aspecte feréstec que ofereix el  Passeig 
Marítim entenem que no és el millor possible per a un enclavament de la nostra ciutat 
que ha de ser l'eix de l'atracció turística de Mataró.  
 
Així mateix hem pogut comprovar com alguna d'elles té la part superior, la de les 
fulles, a punt de caure o com cobreixen alguna dependència de la estació de 
rodalies.  
 
Com ja se'ns ha dit en algunes ocasions, la programació de la poda s'ha vist ralentida 
per motius econòmics, però també se'ns ha comentat que per motius d'urgència o bé 
per molèsties aquesta es realitzava fora de programació i pensem que aquest és el 
cas.  
 
És per això motius que realitzem la següent pregunta :  
 
-Des de quan no s'ha realitzat la poda de l'esmentat arbrat? Quan està previst que es 
realitzi?” 
 

 

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

Manteniment, explica que a tot el municipi hi ha unes 900 palmeres. Concretament, 

entre el Passeig Marítim i l’Avinguda del Maresme n’hi ha 720. Segons m’informen 

els tècnics municipals, no s’ha fet poda generalitzada d’aquestes palmeres des de 

l’any 2006, en què es va tenir coneixement i afectació de l’escarabat morrut. Durant 
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aquests dos darrers anys hem anat fent podes parcials per la impossibilitat de fer 

podes generalitzades per raó de la conjuntura econòmica. Aquest últim any s’han 

podat 25 palmeres del lateral de la via, entre Can Dimas i el restaurant Marina, per 

evitar aquest perill que puguin caure branques a la via. L’any passat es van fer unes 

50 palmeres a la zona del Passeig del Callao. 

Amb els recursos propis de l’Ajuntament, és a dir, sense contractar fora, s’aniran 

tallant les fulles seques que representin perill de caiguda a la via pública durant tot 

l’any. Mirarem si tenim disponibilitat econòmica per anar-les fent totes una altra 

vegada en els propers dos anys.  

 

 

 

25  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE EL GOVERN 

MUNICIPAL FACI LES GESTIONS NECESSÀRIES PER TAL DE 

QUÈ ES MILLORI LA IMATGE DE L’ESTACIÓ DE RODALIES DE 

LA CIUTA 
 

La senyora Flori Torres, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

presenta el prec següent: 

 
“Una de les portes d’accés a la nostra ciutat és l’estació de Rodalies, per ella passen 
a diari milers de persones que o bé es desplacen des de la nostra ciutat cap a la 
capital de Catalunya, o a altres poblacions de la comarca, però també és el lloc pel 
que moltes persones de fora de Mataró accedeixen a la capital del Maresme. 
 
La dita diu que “la primera impresión es la que cuenta” i per això creiem que aquesta 
porta d’entrada a la ciutat estigui sempre en un estat impecable. Actualment presenta 
algunes deficiències susceptibles de millora, com ara alguna esquerda, alguna 
frontissa en mal estat i li cal un adecentament important en forma de reparació i 
pintura de tot l’edifici. 
 
Som conscients de les dificultats econòmiques econòmiques generals, però una de 
les obligacions que tenim és oferir als que venen a Mataró la millor de les imatges 
possibles i és per aquest motiu que l’aspecte d’aquest edifici ha d’ésser el més digne i 
net també possible. 
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És per aquest motiu que presentem el següent Prec per a ser tractat al proper Ple 
Municipal: 
 
-L’ajuntament de Mataró s’adreçarà als responsables del manteniment dels edificis 
d’ADIF a Catalunya per tal de que facin les tasques de manteniment necessàries per 
que l’edifici de l’estació de Mataró millori el seu aspecte i per tant millori també 
l’aspecte de la ciutat.” 
 
 
 

 

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

Manteniment, accepta el prec, en el sentit que des del Departament de Disciplina 

Urbanística es requereixi al propietari de l’edifici que el tingui en condicions, com es 

fa amb tots els propietaris de tots els edificis de Mataró que no ho estan. 

 

 

 

26  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA RESPECTE DE LA SITUACIÓ ACTUAL DE 

L’HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA. 
 

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

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

 
“Recentment, un bon nombre de pacients de l’Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena han estat traslladats a l’Hospital de Mataró, a causa de les deficiències 
estructurals de l’edifici, construït a mitjans del segle XVIII, i que necessita adaptar-se 
a les normatives de seguretat actuals. Concretament, han estat desplaçats pacients 
de la tercera planta d’aquest edifici. A dia d’avui, no disposem d’un pla sobre el futur 
d’aquest centre ni tampoc d’un pla d’usos. 
 
L’any 2000 l’activitat sociosanitària de la Llar Cabanelles es va traslladar a l’Hospital 
de Sant Jaume i Santa Magdalena. L’activitat va començar amb 127 llits de 
convalescència, llarga estada, psicogeriatria, cures pal·liatives i hospital de dia. 
 
El 2010 es van traslladar 20 llits a l’Hospital de Mataró, suposadament per reformar 
part del segon pis de l’edifici, una reforma que finalment no es va produir. Aquests llits 
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van desaparèixer de l’activitat sociosanitària i els treballadors i treballadores que les 
atenien van ser traslladats a l’Hospital de Mataró. 
 
El 2011 desapareixen 13 llits per a malalts en darrera fase d’alzheimer, i els 
treballadors i treballadores es van reubicar a diferents unitats de l’Hospital de Sant 
Jaume i Santa Magdalena. 
 
El 2012 es va informar per part de la gerència de l’hospital que els problemes 
estructurals de l’edifici precisaven d’un trasllat de l’activitat a un altre lloc. 
 
Aquest 2013 s’instal·len 28 llits de convalescència del tercer pis de l’Hospital de Sant 
Jaume, junt amb el personal, a una de les unitats de l’Hospital de Mataró, per tal de 
poder fer les reformes previstes. El passat mes de maig es comunica que els 12 llits 
de la unitat de cures pal·liatives s’instal·laran definitivament a l’Hospital de Mataró, 
mentre que l’equip que atén els pacients es quedaran a l’edifici de Sant Jaume i 
Santa Magdalena, amb la previsió que vagin a l’Hospital de Mataró passat l’estiu. 
Aquest fet causa una situació d’incertesa en el futur laboral d’aquests treballadors i 
treballadores. 
 
Dels 127 llits inicials, s’han perdut de moment 33, a més dels 12 de cures pal·liatives 
que es traslladen a l’Hospital de Mataró. 
 
Davant tots aquests canvis que s’estan produint, hi ha un clima d’incertesa creixent, 
mentre la gerència es limita a fer promeses verbals, sense un compromís formal i per 
escrit. 
 
Davant d’aquesta situació, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta les següents 
 
PREGUNTES 
 
1. Quin és l’estat actual de l’edifici de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena? 

Quines actuacions hi ha previstes per reformar aquest edifici? Quin calendari hi 
ha establert al respecte? 

 
2. Hi ha previsió de traslladar més pacients cap a l’Hospital de Mataró? Si això es 

produeix, hi ha previst traslladar també els treballadors i treballadores que els 
atenen? 

 
3. S’està plantejant una reestructuració del personal del centre? Hi ha previst un 

expedient de regulació de l’ocupació (ERO)?” 
 
 

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

i Consum, contesta la primera pregunta amb la informació rebuda pels patrons de la 

Fundació Hospital. El que consta en les actes de les diferents sessions del Patronat 

pot ser clarificador de les obres que s’estan realitzant. Consta en acta, i així es va 

acordar pels patrons, que l’Hospital de Mataró, per la seva antiguitat, presenta en la 
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zona edificada algunes patologies i esquerdes, sense que aquestes representin perill 

per a l’estabilitat de l’edifici, segons els informes tècnics que van ser lliurats a tots els 

patrons de la Fundació. Per a aquest any hi ha previstes dues actuacions prioritàries, 

la primera de caràcter estructural, que té a veure amb la reparació del sostre de 

voltes de l’hospital de dia, situat a la primera planta. L’execució està previst que 

s’iniciï la setmana del 10 de juny, amb una durada aproximada d’un mes. La segona 

actuació afecta la tercera planta i té prevista la instal·lació d’una escala d’emergència 

que millori la seguretat que assenyala la normativa, treball que realitzarà el Consorci 

Sanitari del Maresme. Segons informació de la Gerència, l’execució es durà a terme 

durant els mesos d’octubre i novembre.  

Pel que fa a la segona pregunta, no hi ha previsió de traslladar més pacients. Segons 

un informe de la gerència del Consorci Sanitari del Maresme, el Consorci està 

mantenint l’activitat en totes les seves línies —aguts, primàries, sociosanitàries, 

socials— en el mateix nivell que l’any anterior. La reducció comunicada per CatSalut 

únicament afecta les tarifes, però no l’activitat. Per tant, no tenim previsió de 

tancament ni reducció de cap servei.  

Queda clar que, segons la informació que tenim del Consorci, no hi ha previsió de 

trasllat ni s’ha platejat una reestructuració de personal. 

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, li consta que el Gerent està fent visites a altres 

centres geriàtrics de les rodalies amb la idea de traslladar llits i personal.  

Ens agradaria molt que, a banda dels patrons, s’expliqués als regidors què hi ha 

darrere d’aquestes visites. Ja li avanço que li demanaré per escrit una reunió per 

parlar d’aquests i altres temes.  

 

 

 

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

i Consum, està d’acord a fer la reunió. 

 

 



 99

El senyor Joan Mora, alcalde president, puntualitza que el Departament de Salut els 

ha confirmat que no hi haurà cap moviment. En tot cas, pel que fa a aquestes obres 

per fer l’escala del pis superior, nosaltres podríem tenir la discrepància que no era 

necessari traslladar els pacients i el personal. La direcció del Consorci, però, va 

estimar que sí era necessari i ho va fer mitjançant un procés de buidatge progressiu. 

Quan estiguin acabades les obres al mes de juliol, entenem que normalitzaran la 

situació. En aquesta sala som 4 les persones que formem part del Consell Rector del 

Consorci i se’ns ha confirmat que l’hospital recuperarà plenament els pacients. Fins i 

tot es deia que, amb aquesta escala d’emergència, es podia perdre algun dels llits de 

la planta superior, però a l’última sessió del Consell Rector ens van dir que no se’n 

perdria cap.  

 

 

 

27 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA PER ESTUDIAR LA 

INSTAL•LACIÓ DE PUNTS DE WI-FI GRATUÏTS AL CARRER EN 

VARIS INDRETS DE LA CIUTAT DEGUDAMENT SENYALITZATS 

SOTA LA MARCA: MATARÓ CONECT@ 
 

El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

presenta el prec següent: 

 

“Pensem que l’Internet és un dret fonamental de l’època que ens ha tocat viure i que 
per tant tota persona ha de tenir dret a poder accedir gratuïtament. 

 
Atès que pensem que des de  les institucions s'ha de fomentar l'ús   d'Internet com 
una eina vital per estar connectat al  món i que és molt important pel 
desenvolupament de la societat. 

 
Atès que quatre de cada cinc enquestats, a més de 26 països, pensen que Internet 
hauria de ser un dret fonamental segons un estudi elaborat per la BBC entre més de 
27.000 adults. 

 
Atès que la legislació Europea considera Internet d'interès general i que el WI-FI al 
carrer no competeix en velocitat al comercial. 
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Atès que aquesta mesura donaria una imatge de Mataró molt més moderna i 
preocupada pel coneixement i creixement de les noves tecnologies al nostre país.  
 
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita els següents precs: 

 
1.- Que l'Ajuntament de Mataró realitzi un estudi en ferm per tal de poder instal·lar 
diferents punts de WI-FI gratuïts al carrer repartits per tota la ciutat i especialment en 
les zones amb més afluència de persones com poden ser parcs i places de la ciutat. 

 
2.- Que aquest servei es financi amb ingressos per patrocinadors externs, posant 
anuncis als punts de senyalització de Wifi, tal com han fet altres ciutats i que es 
gestioni sota  la marca: Mataró Conect@.” 
 
 
 

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

tots dos precs. Som molt conscients de la importància que té l’ús de les noves 

tecnologies. Al telecentre de Cabot i Barca, al centre cívic de Pla d’en Boet, Plaça de 

Cuba i biblioteques del Tecnocampus ja tenim accés Wi-Fi gratuït i lliure. Són punts 

tancats que controla l’Ajuntament de Mataró. També estem implantant de forma  

progressiva el Wi-Fi gratuït i lliure en equipaments municipals on hi ha més accés de 

persones: centres cívics i altres edificis o espais joves, però tenim una limitació 

econòmica i legal en espais oberts. Legal perquè les normatives estatals de la lliure 

competència limiten de manera important que no puguis donar servei a edificis 

residencials i que el servei que es pugui donar sigui molt lent, és a dir, a 256 Kb, que, 

a dia d’avui, és molt poc. Per tant, estem totalment d’acord amb el prec, tenint en 

compte les  limitacions que tenim. Per a espais exteriors estem pensant implantar-ho, 

per exemple, al Passeig Marítim o al Parc Central. Això dependrà del cost de muntar 

els repetidors. Estem col·laborant amb diverses empreses per fer aquestes 

instal·lacions i la idea de la possibilitat de contractar patrocinadors externs ens 

sembla molt interessant. Ho anirem treballant i els informarem de com evoluciona. 

Pel que fa a la marca Mataró Connecta, no ens atrevim a crear-la encara. Dependrà 

molt de com es pot implantar i els patrocinadors.  

 

 

 

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

Popular, agraeix que l’Ajuntament accepti un prec d’aquest estil, ja que és una 

proposta que va fer en el seu moment el grup municipal de la CUP.  
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Nosaltres, en el seu moment, apuntàvem que hi ha una entitat, que és Mataró Sense 

Fils, que també estava treballant en aquesta línia i que han fet propostes concretes. 

Demanem, donat que hi ha una proposta molt anterior, que també s’estudiï i es tiri 

endavant.  

 

 

 

28  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A LA IMPLANTACIÓ DE 

MECANISMES DE SEGURETAT EN ELS CONTENIDORS 

D’ESCOMBRARIES. 
 

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

presenta el prec següent: 

 
“Atès que a la ciutat de Mataró ha augmentat durant els últims temps de forma 
progressiva l'activitat que rebuscan en els contenidors de residus de la ciutat, 
quedant en ocasions material en mig del carrer.  
 
Atès que aquesta activitat genera brutícia, olors i sorolls ocasionant molèsties tant a 
veïns com els vianants. A més  aquestes accions entorpeixen la recollida i reciclatge 
de residus i perjudica el treball dels professionals encarregats d'això. 
 
Atès que part de les persones que realitzen aquesta activitat ho fan buscant aliments 
que llancen supermercats i altres negocis d'alimentació ja caducats o en mal estat.  
 
Vist així que el consum d'aliments caducats pot causar problemes de salut de diversa 
índole.  
 
Atès que alguns Ajuntaments ja han iniciat diferents accions per disminuir aquesta 
activitat reduint els problemes que ocasiona. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a 
l'Ajuntament de Mataró fa el següent prec:   
 
Primer.- Estudiar la implantació de mecanismes que impossibilitin extreure els residus 
dels contenidors, especialment d'aquells destinats a contenir aliments.” 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, manifesta que aquest govern comparteix la preocupació que expressa 

la Sra. Lora però no pels mateixos motius. A nosaltres no ens preocupa tant el soroll i 

les molèsties que puguin ocasionar, sinó que el que realment ens preocupa és que 

en el segle XXI, en un país com Catalunya, hi hagi gent que per menjar hagi d’acabar 

buscant als contenidors. No podem tractar aquest prec amb hipocresia i no li podem 

acceptar. No crec que la solució sigui crear un sistema perquè la gent no pugui 

agafar alguna cosa  per menjar o vestir o que pugui vendre una ferralla que ha trobat 

en un contenidor. Ara bé, sí que sembla que a vostè li preocupa la salut i les 

conseqüències que pugui patir aquesta gent que ha de remenar els gairebé 700 

contenidors que tenim a la ciutat. Els esforços de posar algun mecanisme en aquests 

700 contenidors els estem dedicant a diversos programes d’aliments per la 

solidaritat. S’ha concertat amb entitats com Cáritas i Creu Roja i menjadors socials 

perquè aquestes empreses puguin repartir a aquestes entitats els aliments que es 

deixen en aquests contenidors. Si em fa qualsevol prec en aquesta línia, estigui 

segura que li acceptaré.  

 

 

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

Popular, agraeix la resposta de la Sra. Calpe. El que podia arribar a ser una proposta 

inclusiva i social, PxC ho transforma en una proposta discriminatòria. Hi ha una 

realitat de molta gent que busca en els contenidors i on vostès veuen que genera 

brutícia, olors, molèsties als veïns i entorpeix el reciclatge, jo i moltíssima gent hi 

veiem una degradació de la condició humana. Crec que haurien d’enfocar més els 

seus esforços en garantir un accés universal a una alimentació saludable.  

Sí que és veritat que hi ha llocs que porten a terme el que vostès proposen, però, 

paral·lelament a aquestes iniciatives, hi ha d’haver una oferta molt clara, contundent, 

ben organitzada i a l’abast de tothom perquè ningú a la nostra ciutat passi gana. 

 

 

 

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

Catalunya, recorda que mesures com la que proposa la Sra. Lora es van haver 
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d’aprovar a Cardedeu, perquè una persona va quedar atrapada en un contenidor de 

reciclatge de roba i va morir fa un any. Crec que cal centrar el debat una mica i, en un 

moment donat, ni que sigui per la integritat d’aquestes persones potser caldria fer un 

pensament.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu que avui, per segona vegada, li vol agrair 

especialment a la Sra. Calpe la intervenció que ha tingut. La felicito i la comparteixo 

plenament. Aquest prec ens deixa a alguns un mal sabor de boca perquè és producte 

de la hipocresia absoluta. El que es tracta és d’afrontar en aquests moments la 

misèria i la pobresa de molts ciutadans i ciutadanes amb actes d’humanitat.  

 

 

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

creu que s’ha desvirtuat el seu prec. He escoltat intervencions que m’han dolgut molt. 

El sentit del nostre prec és, per una banda, evitar que hi hagi persones que hagin 

d’agafar aliments d’un contenidor i, per l’altra, resoldre els problemes de soroll i de 

brutícia que pateixen certs veïns. Les joventuts identitàries de PxC cada setmana o 

cada dues setmanes fem accions solidàries i una d’elles és el repartiment d’aliments 

de primera necessitat. Així que vostès també n’haurien d’aprendre. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dotze de la nit, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  

 


