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ACTA NÚM. 03/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE FEBRER DE 2013. 
================================================================= 

 

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

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

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

 

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

És excusada d’assistir a la sessió  la Sra. Conxita Calvo Lomero, regidora del grup 

municipal d’ICV-EUIA. 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT 

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

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 
852/2013 de 4 de febrer 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 de febrer 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 7 de febrer 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: ordinària de 13-12-2012 .i 

extraordinària de 25-1-2013.   
  
2    DESPATX  OFICIAL 
 
   DICTAMENS 
  
   Alcaldia 
 
3   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de gener, de 

delegació de competències relatives a Administració i Atenció Ciutadana. 
 
4   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 566/2013 de 25 de gener, de 

nomenament membre de la Junta de Govern Local. 
 
5   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 567/2013 de 25 de gener, de 

modificació en la composició de la Mesa de Contractació. 
 
6   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 682/2013 de 29 de gener, de 

delegació específica d’atribucions Pla Integral Barri Rocafonda-El Palau-
Escorxador. 
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7   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 831/2013 de 4 de febrer, de 

delegació específica d’atribucions Pla Integral Centre-Eixample-L’Havana.. 
 
8   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 832/2013 de 4 de febrer, de 

delegació específica d’atribucions Pla Integral de Pla d’en Boet-Peramàs-
Esmandies. 

 
9   Moció d'Alcaldia de modificació composició de les Comissions Informatives 

Municipals. 
 
10   Moció d'Alcaldia per designar representant de l’ajuntament de Mataró en la 

Fundació Privada Unió de Cooperadors. 
 
11   Moció d'Alcaldia sobre règim de retribució i dedicació regidor Ramon Reixach 

i Puig.. 
 
 
   COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
12   Aprovació inicial del Reglament del Registre Ciutadà. 
 
 
   CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
 
   Àrea de Promoció Econòmica i Innovació 
 
13   Aprovació del model de negoci i els preus sobre els espais destinats a usos de 

restauració del Parc Tecnocampus Mataró.  
 
 
   CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
   Direcció de Serveis Econòmics 
 
14   Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el 
Ministeri al juny del 2012. 

 
15   Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra 

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

 
 
   Servei d’Ingressos 
 
16   Aprovació de la modificació de preus públics pel manteniment preceptiu de les 

franges perimetrals de les urbanitzacions per a la protecció contra incendis. 
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   Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 
 
17   Modificació de fitxers amb dades de caràcter personal per tal d'adaptar-los als 

requeriments comunicats per l'Autoritat Catalana de Protecció de dades. 
 
 
   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
   Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
18   Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 

Municipal que afecta el “sol no urbanitzable”.   
 
19   Aprovació provisional PE per la línia d’enllaç a 25kv des de Mataró fins a 

Arenys al seu pas pel camí de les Cinc Sènies, promogut per ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ÈLECTRICA  SL.  

 
20   Aprovació inicial modificació Pla General d’Ordenació Municipal àmbit relatiu 

a l’ampliació del centre educatiu situat al c. Damià Campeny cantonada c. Sant 
Agustí. 

 
 
   Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
21   Aprovació inicial del Mapa estratègic de soroll de Mataró. 
 
22   Aprovació de la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de 

temporada de les platges de Mataró per l'any 2013 
 
 
   Via Pública  
 
23   Redefinició Plànol de delimitació de les franges de protecció de les 

urbanitzacions. 
 
  
   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
24   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 

Catalunya per a la instal•lació d’un sistema de detecció de robatori de cablejat 
elèctric en l’enllumenat públic.  

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal d’instar al govern 
municipal a fer pública la planificació escolar pel proper curs escolar 2013-
2014 i a defensar les línies escolars previstes en la planificació dels 
ensenyaments obligatoris a la ciutat. 
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26   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per realitzar 
un Pacte per la Cultura a Mataró. 

 
27   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular per la creació d’un Mapa Sanitari de la ciutat de Mataró. 
 
 
   PRECS I PREGUNTES 
 
28   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

la Facultat de Nàutica de Barcelona. 
 
29   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

el nombre de delictes a la ciutat durant les passades festes de Nadal. 
 
30   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les 

persones sense sostre. 
 
31   Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular pel 

compliment del calendari d’obres de construcció del nou edifici de l’escola 
Marta Mata. 

 
32   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la manca de resposta 

del govern municipal a les sol•licituds realitzades via registre municipal per 
part de l’Associació de Veïns de Cerdanyola. 

 
33   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el programa Junts per 

l’Esport.  
 
34   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la planificació 

educativa a la ciutat. 
 
35   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’acompliment de la 

proposta de resolució aprovada al Ple ordinari del desembre del 2012 sobre la 
Caixa Laietana. 

 
36   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’abandonament dels 

Consells Municipals de Participació per part de la FAVM. 
 
37   Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa sobre la convocatòria de vaga per part dels 
treballadors de l’empresa FCC, SA Mataró, encarregada del servei de neteja i 
recollida de la brossa a la nostra ciutat.   

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

referents als acords del Ple que comprometen l’Ajuntament a no pagar crèdits a 
Bankia fins que l’entitat bancària retorni els diners als afectats per l’estafa de 
les Preferents. 
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 
 

1 -  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES 

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 13-12-2012 I EXTRAORDINÀRIA DE 

25-1-2013. 
 

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, fa una 
puntualització a l’acta del Ple, en el seu punt 18, a la pàg. 95 a la seva intervenció al 
referir-se a les 4 persones subrogades, volia dir que, en el seu dia, van seguir un 
procés de selecció ajustat a dret, amb concurrència, publicitat, mèrit i capacitat, es va 
realitzar des de l’IMPEM i no des de l’ajuntament, doncs com a Organisme autònom 
tenia la potestat per fer-ho.    
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 

 
2  -  DESPATX  OFICIAL 

 
 

 El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna la benvinguda als alumnes 
de l’escola Pia de Santa Anna de Mataró que como cada any llegiran el 
Manifest per la Pau 2013. 

 
Tenen la paraula els alumnes de P-5: 
 
“A l’Escola Pia Santa Anna ens agrada la pau i no ens agrada la violència. 
Volem ser bons companys i ajudar-nos entre nosaltres. Ser feliços i estar 
tranquils. Fer les coses junts per fer-les millor. Pensem que la solidaritat és 
molt important.” 

 
 

Tenen la paraula els alumnes de 6è de primària: 
 
“Els alumnes i els mestres de Primària i el personal no docent ens trobem 
avui, dimecres 30 de gener de 2013, al poliesportiu de l’Escola Pia Santa 
Anna perquè volem donar a conèixer el nostre compromís amb la Pau i la 
Justícia en aquesta celebració del dia Escolar per a la No-violència i la Pau. 
En aquest món on sovint hi ha violència, pobresa, guerres, discriminació de 
gènere i de raça, analfabetisme,... volem manifestar que: 
 
Tant els infants com els adults tenim dret a no ser discriminats per cap motiu. 
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Tots els nens i nenes tenim dret a poder anar a l’escola, tenir aliments, ser 
atesos quan estem malalts i a ser estimats, encara que siguem de cultures 
diferents. 
Ens hem de respectar els uns als altres. Malgrat tots som diferents, formem 
part d’una gran família. 
En aquests temps difícils de crisi, aquesta gran família hem de treballar 
plegats per ajudar-nos entre nosaltres. 
La Pau està a les nostres mans: respectant, dialogant, ajudant, tenint 
paciència i estimant: que no se’ns escapi! 
Avui en dia hi ha moltes persones que no tenen aliments, assistència mèdica, 
un sostre per viure... i tots ho necessitem. Són els nostres drets. 
 
Nosaltres ens comprometem a treballar per un món millor començant per 
nosaltres mateixos: a casa amb la família, al carrer i a l’escola amb els amics i 
companys.” 
 

 
Tenen la paraula els alumnes de secundària: 
 
“Som una societat tecnològicament complexa, culturalment diversa, 
econòmicament desequilibrada, amb canvis permanents, importants 
moviments migratoris i noves formes d’exclusió i hem de recordar que la 
convivència és el millor camí per viure en harmonia. 
 
I hem de fomentar aquesta convivència des de l’escola i fora d’ella. 
 
La discriminació és una forma de violència passiva: 
 
-Qui discrimina designa un tracte inferior quant als drets i a les consideracions 
socials de les persones, organitzacions i estats. 
-Qui discrimina té una visió distorsionada de l’essència de l’home i s’atribueix 
a si mateix característiques o virtuts que el situen per sobre de certs grups. 
 
La intolerància, el rebuig i la ignorància, en la majoria dels casos, són les 
causes del naixement de la discriminació. La nostra societat pot arribar a ser 
molt cruel. 
 
Martin Luther King ja ens va descriure el seu somni: 
Tinc el somni que un dia aquesta nació s’alçarà i experimentarà el veritable 
significat del seu credo: ‘Creiem que tots els homes són creats iguals.’ 
 
A que no és estrany escoltar al carrer, entre nosaltres, frases del tipus: ‘Ets 
diferent’, ‘No ets autosuficient’, ‘No pots estar sol’, ‘Et compadeixo’, ‘No 
serveixes per res’...? 
 
Som capaços d’aixecar rumors infundats, ser extremadament crítics amb 
aquells que no són com nosaltres. En moltes ocasions és veritat una mentida 
repetida moltes vegades.  
 



 8

Tinc el somni que un dia cada vall serà enlairada, cada turó i cada muntanya 
seran aplanats, els llocs escarpats seran allisats, i els llocs tortuosos seran 
adreçats. Tinc el somni que tots ells lluitaran amb la nostra ajuda per aixecar 
el cap i mostrar el seu orgull. 
 
Encara trobem situacions on la dona ha de continuar lluitant per aconseguir 
els mateixos drets que l’home, la igualtat està molt lluny d’aconseguir-se. 
Encara moltes dones necessiten de la nostra ajuda per aixecar el cap.  
 
Tinc el somni que els meus companys un dia viuran en una nació on no seran 
jutjats pel color de la seva pell, el físic o passions, sinó per la naturalesa del 
seu caràcter. 
 
Hi ha persones que han d’escoltar: ‘Fas fàstic’, ‘Ets antinatural’, ‘La religió et 
pot curar’, ‘Canvia ja!... Encara que no vulguis, encara que no puguis’. 
 
Tinc el somni que un dia, en el món, ningú haurà d’esclafar els altres per 
sentir-se superior, que ningú se sentirà poderós en conèixer els draps bruts 
del seu entorn, i tots serem capaços d’asseure’ns a la mateixa taula i mirar-
nos als ulls sense temor o vulnerabilitat. 
 
La realitat ens mostra cada dia com alguns busquen el poder, passi el que 
passi, sense valorar el mal que pugui fer als altres. Ens trobem en una 
societat tolerant, però amb les manilles de la segregació i les cadenes de la 
discriminació. 
 
Tinc el somni que un dia, un estat desert, recremat per l’escalfor de la 
injustícia i l’opressió, es transformarà en un oasi de llibertat i justícia.  
 
Ningú ha dit que serà fàcil però, ara més que mai, tots contra la discriminació! 
 
Tinc un somni avui... 
 
Convivint entre diferents, fem la pau.” 
 
 

 
 El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna compte de la Resolució de 

l’Alcaldia del municipi de San Roman (Juliaca) al Perú, que llegeix:  
 

.../.. 
 Que, en consecuencia es imperativo reconocer al AJUNTAMENT DE 
MATARÓ, quien de forma desinteresada contribuyó en la construcción de la 
Residencia Estudiantil “Isabel Choque”, en beneficio de nuestra población por 
lo que la ciudadanía expresa su reconocimiento y eterno agradecimiento. 
Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del 
Estado, lo normado en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley nº 27972, y 
estando a lo dispuesto en el artículo 20 numeral 6 del mismo cuerpo legal, 
 
SE RESUELVE 
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Artículo único.- Reconocer y Felicitar al AJUNTAMENT DE MATARÓ, 
imponiéndole la Medalla de la Ciudad, como muestra de agradecimiento por 
su desprendimiento solidario para la construcción de la Residencia Estudiantil 
“Isabel Choque” en beneficio de nuestra población. 

 
 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions Institucionals 
aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 4 de febrer de 2013: 
 

1. El Sr. Alcalde indica que la Declaració Institucional d’adhesió a la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
proposada pels grups municipals de CIU, ICV-EUIA i CUP, no es va 
poder debatre en la Junta de Portaveus de 4-2-2013 per raons d’aplicació 
del Reglament Orgànic Municipal. Serà tractada en el proper Ple del mes 
de març. 

 
 
2.  Acord adoptat per unanimitat dels membres de la Junta de Portaveus 

relatiu a una Proposta de Resolució que van presentar tots els grups 
municipals per tal que els afectats per la comercialització de productes 
financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, 
puguin optar a la via arbitral.  El Sr. Alcalde dóna lectura a la part 
dispositiva dels acords: 

 
“1.      Demanar al Govern de l’Estat que articuli les mesures per tal que 
s’ofereixi l’entrada a la via arbitral a totes les persones afectades pel cas 
Caixa Laietana – Bankia, tant aquelles persones que encara disposen dels 
productes de risc d’origen, com aquelles que han dut a terme el bescanvi en 
accions l’any 2012. 
  
2.      Encarregar a l’alcalde que faci les gestions davant dels responsables del 
govern de l’estat, i de les forces polítiques representades al Parlament de 
Catalunya i al Congrés dels Diputats per tal d’exigir que aquesta mesura 
arbitral es pugui aplicar en la forma expressada en el punt 1, en defensa dels 
interessos de la ciutadania. 
  
3.      Notificar aquest acord al president del Govern de l’Estat, al president del 
Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i 
del Parlament de Catalunya i a les entitats representades a la Comissió 
municipal". 

 
 

En aquest punt el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Diego Herrero, en 
representació de l’Associació Fèlix Cucurull, qui expressa la posició de la 
Plataforma Estafabanca i el seu suport a les actuacions de l’Ajuntament. Se 
senten víctimes d’un doble engany i demanen anar allà on faci falta i que 
l’arbitratge que es faci sigui integrador i no excloent. 
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3. Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals d’ICV-

EUIA, PSC, PPC, PxC i CUP, i l’abstenció del grup municipal de CIU 
relatiu a una Proposta de Resolució que va presentar el grup municipal 
d’ICV-EUIA en suport a la campanya “No amb el meu mòbil!”. El regidor 
Esteve Martínez dóna compte i llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- Sol·licitar a l’organització del Congrés Mundial dels Mòbils (WMC) 
que se celebra a Barcelona que incloguin un espai de reflexió i diàleg sobre la 
responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en la continuïtat de 
l’explotació dels recursos naturals a la República Democràtica del Congo, la 
qual contribueix a la perpetuació de la guerra i al finançament dels grups 
armats i al lucre il·lícit d’alguns sectors de l’exèrcit congolès, del Govern 
congolès, dels països veïns, com Rwanda, i també de les empreses 
involucrades (locals, regionals i multinacionals) en la cadena de 
subministrament. 
 
Segon.- Sol·licitar a les empreses que participen al WMC més transparència 
en la cadena de subministrament dels recursos naturals, i que es comprometin 
a no utilitzar el coltan i d’altres recursos minerals explotat il·legalment a la 
República Democràtica del Congo per a la fabricació dels aparells de telefonia 
mòbil, tal i com estableix la secció 1502 de la Llei Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act elaborada pel i aprovada pel Congrés 
del Estats Units d’Amèrica. 
 
Tercer.- Sol·licitar als organitzadors del WMC que demanin a les empreses 
participants al congrés l’acompliment del punt numero dos de l’acord. 
 
Quart.- Sol·licitar a les entitats públiques i privades impulsores de la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital, que promoguin i vetllin per la inclusió 
d’aquesta qüestió a l’espai de reflexió adient dintre del WMC i que demanin al 
WMC l’acompliment dels punts anteriors. 
 
Cinquè.- Sol·licitar a l’organització de la Fira de Barcelona com a plataforma 
de promoció comercial i de projecció internacional d’empreses, que com a 
entitat catalana tingui més en compte la defensa i la protecció dels drets 
humans com a requisit necessari per incloure activitats en el marc de la Fira 
de Barcelona, d’acord amb la Llei de Foment de la Pau. 
 
Sisè.- Fer les gestions necessàries davant del Govern Català, de l’Estat i de la 
UE perquè impulsin legislacions perquè no s’utilitzin minerals procedents de la 
zona de conflicte de la República Democràtica del Congo. 
 
Setè.- Traslladar aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, a la Fundació Mobile World Capital, a la Fira 
de Barcelona, a la Federació de Municipis de Municipis, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i a la Xarxa d’Entitats per la República 
Democràtica del Congo.” 
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4. Acord adoptat per unanimitat dels membres de la Junta de Portaveus 
relatiu a una Declaració Institucional que va presentar el grup municipal 
Socialista per reclamar el pagament immediat dels deutes acumulats per 
la Generalitat de Catalunya al tercer sector i a les administracions locals 
en matèria  de serveis socials i atenció a la dependència. La regidora 
Consol Prados dóna compte i llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent 
un pla de retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el 
pagament de les subvencions i contactes, assegurant el cobrament periòdic 
de les mateixes. 
 
Segon.- Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les 
administracions locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar 
compliment als pagaments de les entitats del tercer sector social català. 
 
Tercer.- Iniciar de forma immediata gestions amb els bancs per garantir 
l’accés a línies de crèdit que permetin afrontar la situació d’endeutament i 
necessitats de finançament. 
 
Quart.- Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats 
de retards en el pagaments de les subvencions i contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Cinquè.- Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part 
de les administracions públiques catalanes. 
 
Sisè.- Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones 
amb les entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de 
Catalunya a provada per unanimitat dels grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya. 

Setè.- Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social 
mitjançant un acord de govern que concreti calendari i assigni partides 
pressupostaries a les mesures contemplades al mateix.” 
 

 
 

 
DICTAMENS 

 
Alcaldia 
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3  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

565/2013 DE 25 DE GENER, DE DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES RELATIVES A ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ 

CIUTADANA. 
 

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

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

Decret següent: 

 
“DECRET 
565/2013 de 25 de gener 

Assumpte: Delegació competències relatives a Administració i Atenció Ciutadana. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 
Una vegada constituïda la Corporació resultant de les eleccions locals celebrades el 
dia 22 de maig de 2011, per Decret de l'Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de juny, 
l'Alcalde va efectuar a favor de la  Sra. Carolina Soler Soto la delegació genèrica 
d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a Administració i Atenció 
Ciutadana. 
  
En data 9 de gener de 2013 la Sra. Carolina Soler Soto va presentar la seva renuncia 
com a regidora d'aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple de la 
Corporació el dia 10 de gener de 2013.  
 
En el Ple municipal extraordinari de data 25 de gener de 2013 ha pres possessió com 
a nou regidor de l'Ajuntament de Mataró, el Sr. Ramon Reixach Puig per la 
candidatura de Convergència i Unió.  
 
L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades 
atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que 
per a comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor. 
 
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, 
i podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de 
gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius 
que afectin a tercers. Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització 
interna de l'Ajuntament de Mataró corresponen als Regidors Delegats. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim 
Local, RESOLC: 
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Primer.-  Efectuar a favor del regidor Ramon Reixach Puig la delegació genèrica 
d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a Administració i Atenció 
Ciutadana: 
(Secretaria General, Direcció Serveis Econòmics, Estudis i Planificació Estratègica, 
Compres i Contractacions, Recursos Humans, Serveis de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions, Atenció Ciutadana). 
 
Segon.-  La competència delegada per aquesta resolució abastarà de forma genèrica 
les matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació 
seran els següents: 
 
 
a)  Competències del Ple 
 
b)  Competències indelegables de l'Alcalde: 
 
• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidint els 
empats amb el vot de qualitat. 
 
• Concertacions d'operacions de crèdit. 
 
• Comandament superior de tot el personal. 
 
• Separació del servei dels funcionaris. 
 
• Acomiadament del personal laboral. 
 
• Dictar Bans. 
 
• Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat  en matèries de 
competència de l'Alcalde. 
 
• Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe. 
 
 
c)  Competències delegades a la Junta de Govern Local.  
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del 
Pressupost. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 
 
b) Aprovar Bases i convocar proves selectives d'accés a l'Administració. 
 
c) Aprovar Bases i convocar concursos de provisió de llocs de treball. 
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d) Nomenament de personal  funcionari i laboral de plantilla. 
 
 
URBANISME 
 
a) Plans Parcials. Aprovació inicial. 
 
b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 
 
c) Estudi de Detall. Aprovació inicial. 
 
d) Projectes d'urbanització i complementaris.  Aprovació inicial. 
 
e) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de 
Cooperació. Aprovació inicial. 
 
f) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel•lacions en la modalitat de compensació 
bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial. 
 
g) Projectes de Reparcel•lacions. Aprovació inicial. 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions 
dels contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, 
en les quanties següents: 
 
- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de 
contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia 
indicada a les Bases d'Execució, i en tot cas fins a 6 milions d’euros. 
 
- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma 
d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i com a màxim 
fins 6 milions d’euros segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la 
despesa a imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 
155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits 
de periodificació (art. 155.5 LHL). 
 
b) En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li 
corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, 
les modificacions de l'import d'adjudicació no previstes en el Plec de Condicions i la 
resolució dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat 
competent per raó de la matèria.  
 
PATRIMONI 
 
a)   Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros. 
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b) Alienació de patrimoni per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui 
prevista al Pressupost. 
 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de 
l'Alcalde. 
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials. 
 
c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.  
 
 
Tercer.-  El titular de la competència delegada ostentaran totes les facultats que 
l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la 
Corporació, potestat sancionadora inclosa. 
 
Quart.-  Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia 
com a titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via 
administrativa. 
 
Cinquè.-  Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat 
d'avocació per si de l'òrgan delegant. 
 
Sisè.-  Els acords adoptats pel Regidor Delegat en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la 
competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i 
executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions 
adoptades per delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 25 de 
gener de 2013,  RESOLC:" 
 
Setè.-  La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions 
municipals, dels pagaments a justificar, la tramitació pressupostària de factures, així 
com l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment 
adquirits es delega en el regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana. 
 
Vuitè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província 
per general coneixement.” 
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4  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

566/2013 DE 25 DE GENER, DE NOMENAMENT MEMBRE DE 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 

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

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

Decret següent: 

 
“DECRET 
566/2013 de 25 de gener 

Assumpte: Nomenament membre de la Junta de Govern Local. 
Òrgan: Secretaria General 

 
Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se 
constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011,  per Decret de l'Alcaldia 
4281/2011 de 14 de juny, es constitueix la Junta de Govern Local  i  es nomena a  la 
Sra. Carolina Soler Soto membre de Junta de Govern Local. 
 
El Ple de l’Ajuntament de data 10 de gener de 2013 va donar-se per assabentat de la 
renuncia al càrrec de regidora de l’ajuntament de Mataró de la Sra. Carolina Soler 
Soto. Posteriorment ha pres possessió el Sr. Ramon Reixach Puig com a nou regidor 
de l’Ajuntament de Mataró en la sessió plenària del 25 de gener de 2013. Per aquest 
motiu cal remodelar la composició de la Junta de Govern en funció d’aquest canvi en 
el govern municipal. 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 
20 i 23 institueix com a òrgan municipal l'existència preceptiva en els municipis 
superiors a 5.000 habitants, la Junta de Govern Local. Aquesta Junta estarà integrada 
per l'Alcalde i un nombre de regidors no superiors al terç del nombre legal dels que 
integren la Corporació, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte 
al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local assistir a l'Alcalde en l'exercici de les 
seves atribucions i adoptar els acords que, per delegació expressa de l'Alcalde o el Ple 
siguin de la seva competència. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim 
Local, RESOLC: 
 
Primer.-  Designar al Sr. Ramon Reixach Puig membre de la Junta de Govern Local.   
 
Segon.-  Modificar la composició de la Junta de Govern Local, Òrgan Col•legiat 
Municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:  
 
President:   L'Alcalde-President 
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Vocals :  
1r.   Tinent d'Alcalde Joaquim Fernàndez i Oller  
2n.  Tinent d'Alcalde Núria Calpe i Marquet 
3r.   Tinent d'Alcalde  Montserrat Rodriguez i Sanchez 
4t.   Tinent d'Alcalde  Pere Galbany i Duran 
   Regidor   Miquel Rey i Castilla 
   Regidora  Olga Ortiz i Moreno 
   Regidor   Ramon Reixach i Puig  
 
 
Tercer.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província 
per general coneixement.” 
 

 
 

 

5 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

567/2013 DE 25 DE GENER, DE MODIFICACIÓ EN LA 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ. 
 

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

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

Decret següent : 

 
“DECRET 
567/2013 de 25 de gener 

Assumpte: Modificació composició Mesa de Contractació. 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

Per Decret de l'Alcaldia 4920/2011 d’11 de juliol, es va crear i constituir la Mesa de 
Contractació.  
 
En data 9 de gener de 2013, la Sra.Carolina Soler Soto (CIU) va presentar la seva 
renuncia com a regidora d’aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple 
de la Corporació el dia 10 de gener de 2013.  
 
En el Ple municipal extraordinari de 25 de gener de 2013 ha pres possessió el Sr. 
Ramon Reixach Puig com a regidor per la candidatura de Convergència i Unió, per la 
qual cosa és necessari modificar la composició de la Mesa de Contractació.  
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En virtut  de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,  RESOLC :  
 
Primer.-  Modificar la composició de la Mesa de Contractació, que quedarà 
composta de la següent manera: 
 
 
Presidència:  Ramon Reixach i Puig  (CiU) 
    
Vocals:    Miquel Rey i Castilla (CiU) 
      Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CiU) 
    
      Montserrat López Figueroa (PSC) 
      Suplent: Ma Carme Maltas Freixas (PSC) 
    
      José Manuel López González (PPC) 
      Suplent:  Florentina Torres Fernández (PPC) 
 
      Mónica Lora Cisquer  (PxC) 
      Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC) 
 
      Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 
      Suplent: Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 
    
      Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)   
    
      Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui 
  
               L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui. 
 
 
Secretari: El cap del Servei de Compres i Contractacions, amb veu però sense vot. 
    
 
El regidor Miquel Rey i Castilla serà el Vicepresident de l’òrgan. 
 
 
Segon.-  La Mesa de Contractació desenvoluparà les funcions que li atribueixen els 
articles 81 i concordants de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 
Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri.” 
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6 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

682/2013 DE 29 DE GENER, DE DELEGACIÓ ESPECÍFICA 

D’ATRIBUCIONS PLA INTEGRAL BARRI ROCAFONDA-EL 

PALAU-ESCORXADOR. 
 

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

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

Decret següent : 

 
“DECRET 
682/2013 de 29 de gener 

Assumpte: Delegació específica d’atribucions Pla Integral Barri de Rocafonda-El Palau-
Escorxador. 
Òrgan: Secretaria General 

 
Una vegada constituït el nou l’Ajuntament resultant de les eleccions locals del dia 22 
de maig de 2011, per Decret de l’Alcaldia núm. 4452/2011 de 27 de juny, l’Alcalde 
va nomenar a la Sra. Carolina Soler Soto com a Presidenta del Pla Integral Barri de 
Rocafonda-El Palau-Escorxador. 
 
En data 9 de gener de 2013, la Sra.Carolina Soler Soto (CIU) va presentar la seva 
renuncia com a regidora d’aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple 
de la Corporació el dia 10 de gener de 2013.  
 
En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Atribuir a favor de la regidora Sra. Núria Calpe i Marquet la delegació 
específica d'atribucions d'impuls i definició del  Pla Integral Barri de Rocafonda-El 
Palau-Escorxador. 
 
Segon.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia 
com a titular de la competència originària i, en conseqüència esgotaran la via 
administrativa. 
 
Tercer.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat 
d'avocació per si de l'òrgan delegant. 
 
Quart.- Els acords adoptats per la regidora delegada en relació a la matèria delegada 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la 
competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i 
executivitat. 
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Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text: 
" en virtut de les competències delegades per resolució d'alcaldia de data 29 de gener 
de 2013, RESOLC". 
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que tingui lloc. Així mateix, s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província per general coneixement.” 
 
 

 

7  -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

831/2013 DE 4 DE FEBRER, DE DELEGACIÓ ESPECÍFICA 

D’ATRIBUCIONS PLA INTEGRAL CENTRE-EIXAMPLE-

L’HAVANA.. 
 

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

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

Decret següent : 

 
“DECRET 
831/2013 de 4 de febrer 

Assumpte: Delegació específica d’atribucions Pla Integral Centre-Eixample-L’Havana . 
Òrgan: Secretaria General 
 
 
Una vegada constituït el nou l’Ajuntament resultant de les eleccions locals del dia 22 
de maig de 2011, per Decret de l’Alcaldia núm. 4452/2011 de 27 de juny, l’Alcalde 
va nomenar al Sr. Miquel Rey i Castilla com a President del Pla Integral Centre-
Eixample-L’Havana. 
 
Una vegada completada la nova estructura municipal arran de la renuncia de la Sra. 
Carolina Soler i Soto i la presa de possessió del Sr. Ramon Reixach i Puig com a 
regidor d’aquest Ajuntament en el Ple extraordinari de l’Ajuntament de data  25 de 
gener de 2013. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Atribuir a favor del regidor Sr. Ramon Reixach i Puig la delegació 
específica d'atribucions d'impuls i definició del  Pla Integral Centre-Eixample-
L’Havana. 
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Segon.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia 
com a titular de la competència originària i, en conseqüència esgotaran la via 
administrativa. 
 
Tercer.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat 
d'avocació per si de l'òrgan delegant. 
 
Quart.- Els acords adoptats per la regidora delegada en relació a la matèria delegada 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la 
competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i 
executivitat. 
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text: 
"en virtut de les competències delegades per resolució d'alcaldia de data 4 de febrer 
de 2013, RESOLC". 
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que tingui lloc. Així mateix, s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província per general coneixement.” 
 
 

 

 

8 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

832/2013 DE 4 DE FEBRER, DE DELEGACIÓ ESPECÍFICA 

D’ATRIBUCIONS PLA INTEGRAL DE PLA D’EN BOET-

PERAMÀS-ESMANDIES. 
 

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

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

Decret següent : 

 

“DECRET 
832/2013 de 4 de febrer 

Assumpte: Delegació específica d’atribucions Pla Integral de Pla d’en Boet-Peramàs-
Esmandies. 
Òrgan: Secretaria General 
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Una vegada constituït el nou l’Ajuntament resultant de les eleccions locals del dia 22 
de maig de 2011, per Decret de l’Alcaldia núm. 4452/2011 de 27 de juny, l’Alcalde 
va nomenar a la Sra. Núria Calpe i Marquet com a Presidenta del Pla Integral de Pla 
d’en Boet-Peramàs.-Esmandies. 
  
Una vegada completada la nova estructura municipal arran de la renuncia de la Sra. 
Carolina Soler i Soto i la presa de possessió del Sr. Ramon Reixach i Puig com a 
regidor d’aquest Ajuntament en el Ple extraordinari de l’Ajuntament de data  25 de 
gener de 2013. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Atribuir a favor del regidor Sr. Miquel Rey i Castilla la delegació 
específica d'atribucions d'impuls i definició del  Pla Integral de Pla d’en Boet-
Peramàs.-Esmandies. 
 
Segon.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia 
com a titular de la competència originària i, en conseqüència esgotaran la via 
administrativa. 
 
Tercer.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat 
d'avocació per si de l'òrgan delegant. 
 
Quart.- Els acords adoptats per la regidora delegada en relació a la matèria delegada 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la 
competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i 
executivitat. 
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text: 
"en virtut de les competències delegades per resolució d'alcaldia de data 4 de febrer 
de 2013, RESOLC". 
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera 
sessió que tingui lloc. Així mateix, s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província per general coneixement.” 
 
 

 

9  - MOCIÓ D'ALCALDIA DE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ DE 

LES COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS. 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 
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 “Per acord plenari de 14 de juliol de 2011 es va aprovar la composició de les  
Comissions Informatives Municipals. 
 
En data 9 de gener de 2013, la Sra. Carolina Soler Soto (CiU) va presentar la seva 
renuncia com a regidora d’aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple 
de la Corporació el dia 10 de gener de 2013.  
 
En el Ple municipal extraordinari de 25 de gener de 2013 ha pres possessió el Sr. 
Ramon Reixach i Puig com a regidor per la candidatura de Convergència i Unió, per 
la qual cosa és necessari modificar la composició d’algunes Comissions Informatives.  
 
Aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Modificar la composició de la Comissió Informativa Municipal següent:  
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
President :  Ramon Reixach i Puig  (CiU) 

Suplent: Miquel Rey i Castilla (CiU) 
Vocals :  Montserrat López Figueroa (PSC) 
   Suplent: Ma Carme Maltas Freixas (PSC) 

Berta Azpericueta Sánchez (PPC) 
Suplent:José Manuel López González (PPC) 

   Monica Lora Cisquer (PxC) 
   Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC) 
   Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 
   Suplent: Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
 
 
Segon.-  Modificar la composició de la Comissió Informativa Especial de Comptes: 
 

 Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura 
dels comptes de la Corporació.  

 
President:  Ramon Reixach i Puig  (CIU) 

Suplent: Miquel Rey i Castilla (CiU) 
Vocals:  Montserrat López Figueroa (PSC) 
   Suplent: Ma Carme Maltas Freixas (PSC) 

José Manuel López González  (PPC) 
   Suplent:  Marco Antonio Fernández Domínguez (PPC) 

Monica Lora Cisquer (PxC) 
   Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC) 

Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA) 
Suplent: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 

   Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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10 -  MOCIÓ D'ALCALDIA PER DESIGNAR REPRESENTANT DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ 

DE COOPERADORS. 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals presenta la 

proposta següent: 

 
“El Ple extraordinari que va tenir lloc el dia 14 de juliol de 2011 va procedir a la 
designació de la Sra. Carolina Soler Soto com a representant municipal en la 
Fundació Privada Unió de Cooperadors.  
 
En data 9 de gener de 2013, la Sra. Carolina Soler Soto (CiU) va presentar la seva 
renuncia com a regidora d’aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple 
de la Corporació el dia 10 de gener de 2013.  
 
El govern municipal comunica que cal procedir a substituir el representant en l’entitat 
Fundació Privada Unió de Cooperadors en la qual l’Ajuntament participa en els seus 
òrgans de govern. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
ÜNIC.-  Designar com a representant de l’Ajuntament de Mataró per Convergència i 
Unió en la Fundació Privada Unió de Cooperadors, al Sr. Ramon Reixach i Puig, 
Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana de l’ajuntament de Mataró.” 
  
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

11 -  MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE RETRIBUCIÓ I 

DEDICACIÓ REGIDOR RAMON REIXACH I PUIG.. 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 
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 “En el Ple extraordinari de l’ajuntament de 25 de gener de 2013 ha pres possessió 
com a nou regidor de l’Ajuntament de Mataró, el Sr. Ramon Reixach i Puig (CIU), per 
renúncia de la Sra. Carolina Soler Soto.   
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de gener, es va fer la delegació de 
competències relatives a Administració i Atenció Ciutadana a favor del regidor 
Ramon Reixach i Puig, que s’integrarà a la Corporació amb delegacions genèriques 
d’atribucions de gestió i resolució d’assumptes relatius a la seva competència. 
 
L’article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, 
determinarà la relació de càrrecs de la Corporació que s’exerciran en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, i per tant amb dret a retribució fixa, així com les 
quanties que els corresponguin en atenció al seu grau de responsabilitat. 
 
L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 relatiu a les retribucions dels membres del 
Consistori, contemplava les retribucions dels regidors per aquest mandat. 
 
 
En conseqüència, proposo al Ple municipal l’adopció del següent acord : 
 
 
Primer.-  Aprovar el quadre retributiu corresponent al regidor Ramon Reixach i 
Puig, amb el detall següent: 
 
 
COGNOMS, NOM G.M. CÀRREC CONCEPTE RÈGIM 

DEDIC. 
RETRIB. 
ANUAL 

ASSIST. 
(màxims) 

 
REIXACH I PUIG, RAMON 
 

CIU Regidor delegat DEDIC.EXCL. 
A.1 

 
100% 46.000  

 
Segon.-  Aquest concepte retributiu tindrà efectes a partir del dia 20 de febrer de 
2013. “ 
 
 
 
 
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), 
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 
corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.    

 
 

 
COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 

 

12  - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL REGISTRE 

CIUTADÀ. 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Mataró, reunit en sessió ordinària el dia 13 de desembre 
de 2012, va aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana. 
 
2.- El Reglament de Participació Ciutadana de Mataró estableix la creació i 
desenvolupament de diferents mecanismes i òrgans de participació en la definició i 
seguiment dels diferents projectes de la ciutat. En aquests espais es vol incrementar 
el nivell de participació dels ciutadans i ciutadanes a títol individual. 
 
3.- L’article 25 del Reglament de Participació Ciutadana preveu la creació d’un 
Registre Ciutadà que reculli les dades de les persones que manifestin el seu interès 
per estar informades de l’activitat municipal i per participar en els òrgans i processos 
que l’Ajuntament porti a terme.  
 
4.- En data  10 de gener de 2013, per decret número 124/2013 del regidor delegat de 
Participació, Ciutadania i Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions 
Institucionals, 
s’ha aprovat l’avantprojecte del reglament de funcionament del Registre Ciutadà, i 
posteriorment s’ha acomplert el tràmit reglamentari prescrit a l’article 73.10 del 
Reglament Orgànic Municipal, sobre el dret dels regidors a la informació. 
 
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró adopti la resolució següent: 
 
1.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Registre Ciutadà, que 
reculli les dades de les persones que manifestin el seu interès per estar informades 
de l’activitat municipal i per participar en els òrgans i processos que l’Ajuntament porti 
a terme. 
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2.- Sotmetre aquest reglament a informació pública per un període de trenta dies, 
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes que les persones 
interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  formular al·legacions i/o suggeriments. 
En cas de no haver-hi  cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.  
 
L'expedient es podrà consultar en el servei Jurídic administratiu de l’Àrea de 
Participació i Serveis a les Persones, av. Puig i Cadafalch, 101, de dilluns a divendres 
de 9  a 14 hores.” 
 
 
 
Reglament de funcionament del Registre Ciutadà 
 

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

El Registre Ciutadà garanteix la confidencialitat de les dades, així com el seu ús 
correcte per part de la pròpia administració municipal. La seva gestió ordinària 
correspondrà al Servei de Participació. 

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

Per a formalitzar la inscripció caldrà omplir i presentar per registre una butlleta que 
recollirà les següents dades: nom i cognoms; DNI; adreça; telèfon; correu electrònic; 
data de naixement; i els possibles temes d’interès de la persona sol·licitant. A la 
vegada s’assenyalarà si el/la sol·licitant està empadronat a Mataró o bé desenvolupa 
la seva activitat professional. 
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En un termini no superior a un mes a la recepció de la sol·licitud d’inscripció, des del 
Servei de Participació, es notificarà a la persona sol·licitant que ha estat inscrita en el 
Registre ciutadà i a partir d’aquest moment es considerarà donada d’alta a tots els 
efectes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Article 4. Formació i seguiment 

Un cop inscrits en el Registre els ciutadans/es rebran una Guia de participació de 
Mataró, on es recolliran els principals aspectes que regula el Reglament de 
Participació i els canals que el ciutadà/na pot utilitzar per a implicar-se en el dia a dia 
de la ciutat i permetin garantir a les persones inscrites i seleccionades la seva 
capacitat de participar. 
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A aquells ciutadans que siguin escollits per a formar part d’un Consell territorial se’ls 
impartirà una sessió formativa sobre el funcionament i característiques dels consells 
de participació i s’establiran unes trobades de seguiment amb els tècnics 
responsables de cada consell territorial. 
 
Disposició addicional 

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

 

Mataró, 30 de gener de 2013 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, diu que des de la CUP no creuen massa en la participació a títol individual. 

Pensem que en una ciutat gran com Mataró, si volem que la participació sigui activa i 

representi el bullir dels nostres barris i carrers, és necessari un teixit organitzatiu de 

base en què la gent s’impliqui a través de plataformes, entitats cíviques i veïnals, etc. 

Per tant, que s’esculli un ciutadà d’entre 3.500 habitants i que hi participin aquells que 

acabin guanyant un sorteig, és rocambolesc. Per això nosaltres ens hi abstindrem. 

Fins ara molta d’aquesta participació a títol individual no deixaven de ser també per a 

persones que venien marcades a dit per diferents partits polítics. 

Estem en un moment en què les organitzacions no tenen el pes que havien tingut en 

altres moments, i hem de facilitar aquest teixit organitzatiu perquè pugui reeixir. Això 

passa en un moment en què la Federació d’Associacions de Veïns ha comunicat la 

retirada definitiva de tots els seus representants dels consells territorials i sectorials, 

la qual cosa influeix directament en el debat que es pugui produir dins d’aquests 

consells. Per tant, haurem de continuar insistint per trobar una fórmula que sigui més 

atractiva perquè les organitzacions de base hi puguin participar amb més entusiasme.  

 

 
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.  
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Abstencions: 5, 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 (1) i corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).    

 
 

 
CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

 

13 -  APROVACIÓ DEL MODEL DE NEGOCI I ELS PREUS 

SOBRE ELS ESPAIS DESTINATS A USOS DE RESTAURACIÓ 

DEL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.  
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, retira la proposta perquè pugui ser 

completada.  

 
 

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. 14 i 15 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

14  - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE 

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI 

ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, 

REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA D’AJUST 

APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012. 
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El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

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

al pagament de les factures de les societats municipals PUMSA i GINTRA que 
restaven pendents de pagament per import de 5.479.783,04€ 

 
2. Accedir al pagament dels reintegraments dels saldos deutors resultants en les 

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

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

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

PER AL COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME 

TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES QUE LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL 

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

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

presenta la següent  informació: 

 
“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat 
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. 
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor i 
la Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i OA corresponents al 4rt 
trimestre 2012. 
 
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de 
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en el Tauler d’edictes i en la 
web municipal, la informació agregada de les factures i altres documents justificatius 
de prestacions realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el 
contingut següent: 
 

 
 
 

 
 

1. Pagaments realitzats en el trimestre:
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Resum de pagament realitzats en el 
quart trimestre

Període mig de 
pagament 

Període mig de 
pagament 

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

Ajuntament de Mataró 135,25 97,18 198 847.084,50 1035 4.566.425,80
I. d'Esports 95,39 70,23 105 76.475,81 507 322.252,53
I. Municpal d'Acció Cultural 95,63 63,6 198 113.146,22 821 948.572,07
I. Municipal de Promoció Econòmica 99,99 71,24 49 43.842,01 468 272.589,60
I. Municipal d'Educació 58,59 42,04 366 291.602,72 713 384.541,19
TOTAL 112,34 86,58 916 1.372.151,26 3.544 6.494.381,19

Dins del període legal de 
pagament

Fora del període legal de 
pagament

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i els 
seus O.A. és de 112,34 dies, excedint-se en 72,34 dies del període fixat per la Llei. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 4.460 pagaments d’import global 7.866.532,45 
€. 
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i els seus O.A. és de 86,58 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 
3.544 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 6.494.381,19 €. 
 

 
 
 

 
Durant el 4rt trimestre 2012 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de 
l’Ajuntament ni dels seus OA. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del quart trimestre

Període mig del 
pendent de 
pagament 

Període mig 
del pendent de 

pagament 
excedit

(PMPP)(dies) (PMPPE) (dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 87,17 72,36 729 4.889.909,24 731 6.526.135,75
I. d'Esports 14,28 36,00 42 54.235,44 1 225,41
I. Municipal d'Acció Cultural 22,85 106,11 66 54.521,22 3 1.869,88
I. Municipal de Promoció Econòmica 0 0 0 0,00 0 0,00
I. Municipal d'Educació 61 48,49 145 148.988,66 545 189.829,32
TOTAL 84,96 71,69 982 5.147.654,56 1.280 6.718.060,36

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de 
pagament al final del trimestre

Fora del període legal de 
pagament al final del trimestre

 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de 
pagament de l’Ajuntament i els seus O.A. és de 84,96 dies. Aquest càlcul s’ha 
obtingut a partir de 2.262 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 
11.865.714,92 €. 
 
Període mig del pendent de pagament excedit  (PMPPE): el període mig del 
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament i els seus O.A. és de 71,69 dies. 
Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 1.280 operacions pendents de pagaments fora 
del període legal d’import acumulat 6.718.060,36 €. 
 
 
 

2. Interessos de demora pagats en el període: 

3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 
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(PMOPR) Número Import total
Ajuntament de Mataró 0 0 0,00
I. d'Esports 0 0 0,00
I. Municipal d'Acció Cultural 0 0 0,00
I. Municipal de Promoció Econòmica 0 0 0,00
I. Municipal d'Educació 0 0 0,00
TOTAL 0,00 0 0,00

Període mig 
d'operacions 

pend. 
reconeixement 

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

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

Pendent de reconeixement obligació

 
 

 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord 
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
tutela financera dels Ens Locals.  
 
Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui 
legalment el substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat dels anteriors acords.” 
 
Els presents es donen per assabentats. 

 

SERVEI D’INGRESSOS 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 16 i 23 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

16  - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS 

PEL MANTENIMENT PRECEPTIU DE LES FRANGES 

PERIMETRALS DE LES URBANITZACIONS PER A LA 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 

4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin transcorregut 
mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions: 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
Per acord de Ple de 18 de març de 2004 adoptà, amb el quòrum exigit per la llei, 
s’aprovà el plànol de delimitació de franges de protecció de les urbanitzacions, les 
edificacions i les instal·lacions del terme municipal de Mataró, afectades per la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i s’elabora el 
projecte d’execució de les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions de La 
Fornenca, Can Quirze, Cal Marquès, La Cornisa, Les Sureres i Can Vilardell de 
Mataró, afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 
 
El projecte d’execució de les franges de protecció perimetral de les urbanitzacions va 
contemplar inicialment l’obertura de les franges (tala d’arbrat, a més de l’esporga de 
branques i desbrossada selectiva dels estrats de vegetació baixa i arbustiva). 
Posteriorment a l’obertura de la franja, únicament s’ha realitzat un manteniment de la 
mateixa (esporga de branques i desbrossada selectiva dels estrats de vegetació 
baixa i arbustiva, sense tala d’arbres).  
 
El Servei municipal de Protecció Civil informa que: 
 
- L’execució de l’esmentat projecte ha estat bianual i les corresponents inspeccions 
portades a terme pel Departament de Medi Natural de la Generalitat sempre ha estat 
satisfactòries. No obstant, en la darrera inspecció realitzada en l’exercici 2011, 
s’indica com a observacions que cal efectuar una actuació més contundent que 
inclou la tala d’arbrat. 
 
- durant el passat exercici 2012, s’ha revisat el projecte d’execució de les franges de 
protecció perimetral de les 6 urbanitzacions de Mataró i el PPU (Pla de Protecció de 
la Urbanització) i el PAU (Pla d’Autoprotecció) de la urbanització La Cornisa, resultant 
que cal en alguns trams tala d’arbrat perquè la densitat de peus arboris és superior al 
que estableix la legislació vigent per assegurar la funció preventiva de les franges en 
front d’un incendi. Concretament hi ha trams arbrats que superen els 150 peus/ha. 
 
- la revisió de l’esmentat projecte s’adapta a la normativa vigent, Decret 123/2005, de 
14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana, normativa pendent d’elaboració en 
el moment d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de 18 de març de 2004, del plànol de 
delimitació de franges de protecció de les urbanitzacions, les edificacions i les 
instal·lacions del terme municipal de Mataró, afectades per la Llei 5/2003, de 22 
d’abril. 
- la tala d’arbrat és una tasca que té un cost superior al doble del cost de 
desbrossada de vegetació baixa i arbustiva i en aquest punt s’ha d’assenyalar que la 
darrera revisió de preus públics correspon a l’exercici 2010, on no es contemplava el 
cost d’aquesta tasca, essent doncs necessària l’aprovació de nous preus públics. 
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Fonaments de dret 
 
L’article 3.1 a) de Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que 
estableix com a obligació de les urbanitzacions, edificacions i les instal·lacions a què 
fa referència el seu article 1: Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció 
de vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament. 
 
L’article 4 del mateix text normatiu que regula els subjectes obligats a complir amb 
allò preceptuat en el seu article 3 i que disposa que: En relació amb els treballs de 
neteja a què fan referència les lletres a, b i e de l’article 3.1, si no els han fet els 
subjectes obligats, correspon a l’Ajuntament de fer-los i que l’Ajuntament pot recórrer 
a l’execució forçosa d’aquestes actuacions en els termes establerts per la normativa 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
L’article 7 del mateix text normatiu, que recull la possibilitat que els Ajuntaments 
puguin establir preus públics per a la prestació dels serveis determinats per les lletres 
a, b i e del seu article 3.1. 
 
L’article 6.2 del Decret 123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana, que estableix que la franja exterior de protecció es computa des del límit 
exterior de les parcel·les situades en el perímetre de les urbanitzacions, les 
edificacions i les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret i que les 
zones verdes o vials perimetrals existents a partir del límit esmentat es poden 
computar com a part de la franja exterior de protecció. 
 
Per tot el que s’ha exposat i vist l’informe del servei de Protecció Civil de data 14 de 
gener de 2013 així com els informes jurídic i econòmic el Servei d’Ingressos 
PROPOSO al Ple l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la següent modificació de preus públics de l’annexa 4.12 de 
l’ordenança general de preus públics que respon a l’execució del projecte municipal 
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana,  lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida, revisat per al compliment de la normativa segons s’ha justificat a la 
part expositiva del present acord: 
 
Annex 4.12 PREU PÚBLIC PER MANTENIMENT FRANGES DE PROTECCIÓ 
CONTRA INCENDIS 
Urbanitzacions  preus públics / € 
La Fornenca    38,27   
Can Quirze    49,78 
Can Marqués    50,51 
La Cornisa   138,50  
Les Sureres/Sta Maria 153,11 
Can Vilardell    95,64 
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Aquests preus es liquidaran amb l’IVA 
 
Segon.-  Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’anuncis.” 
  

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),  
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 
corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 13,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8) i corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 

 
 
 
23  - REDEFINICIÓ PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES 

FRANGES DE PROTECCIÓ DE LES URBANITZACIONS. 
 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de 18 de març de 2004 adoptà, amb el quòrum exigit per la 
llei, aprovar el plànol de delimitació de franges de protecció de les urbanitzacions, les 
edificacions i les instal·lacions del terme municipal de Mataró, afectades per la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (Concretament les 
urbanitzacions de La Fornenca, Can Quirze, Cal Marquès, La Cornisa, Les Sureres, 
Can Vilardell i Can Gener de Mataró). En els criteris de l'informe del plànol aprovat el 
2004, s'exposa que aquest plànol es va realitzar a partir d'una primera proposta de 
delimitació de les franges. 
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Posteriorment es va aprovar el  Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana, que concreta eshaustivament les característiques i els seus 
límits. 
 
Objectius 
 
El present plànol s'ha confeccionat en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana i  el  Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana. 
 
L'objecte d'aquest plànol és la delimitació de la franja de protecció d'incendis 
forestals de 25 m d'amplada i al voltant de les urbanitzacions que no tenen una 
continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de cinc-
cents metres de terrenys forestals i de les edificacions i instal·lacions aïllades 
situades en terrenys forestals. En són excloses  les edificacions i les instal·lacions 
destinades a explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són 
vinculants. 
 
Treballs realitzats 
 
Delimitació de les franges atenent al contingut de l’article 6.2 del Decret 123/2005, de 
14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que estableix que la franja exterior 
de protecció es computa des del límit exterior de les parcel·les situades en el 
perímetre de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions incloses en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Decret i que les zones verdes o vials perimetrals existents a 
partir del límit esmentat es poden computar com a part de la franja exterior de 
protecció. 
 
Realització d’inventaris de la situació actual i determinació de les tasques a realitzar 
segons la densitat de vegetació i els pendents del terreny, tram a tram. 
La redefinició del Plànol de les franges de protecció de les urbanitzacions aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament de 18 de març de  2004 no comprenia tot el perímetre 
(comprenia únicament trams de franja entre zones residencials i zones boscoses)  i 
excloïa de la franja els vials i zones verdes (els quals segons el decret 123/2005, de 
14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana poden ser incloses dins la franja).  
 
En l’actual revisió de la delimitació de franges s’aplica el que estableix el Decret 
64/1995 i la Llei 5/2003, i el Decret 123/2005, per tal de millorar les condicions de 
seguretat per les persones residents a les urbanitzacions. Aquesta delimitació 
únicament estableix l’espai físic en que s’ha de complir els requeriments que marca 
normativa vigent. Cal tenir en compte que la normativa no exigeix actuar en tot els 
trams, malgrat que aquests estiguin definits com a franja per tant, actualment, dins 
d’aquest espai de franja apareixen zones amb afectació, i que s’hauran de realitzar 
treballs, i zones sense afectació en que no s’hauran de realitzar treballs. 
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En resum:  
1. S’han incorporat els perímetre complerts de les urbanitzacions. 
2. S’han incorporats les zones verdes i vials a les franges. 
3. S’han incorporat aspectes concrets per a millorar les condicions de seguretat 
de les urbanitzacions:  
- A la urbanització de les Sureres s'ha garantit l'evacuació a través del carrer de 
Llevant i s’ha incrementat la franja per la zona boscosa. 
- A la Urbanització de la Cornisa  s'ha garantit la franja pel Torrent de Can 
Bruguera. 
- A la urbanització Can Vilardell al carrer Garbí s'ha tingut en compte 
l’existència de la zona verda adjacent a la franja. 
 
Per tant, les franges no han variat de forma substancial, sinó que ens trobem davant 
petites redefinicions que responen a la incorporació dels criteris del Decret 123/2005, 
de 14 de juny, i altres que permeten incrementar el nivell de seguretat de les 
persones. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 3.1 a) de Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que 
estableix com a obligació de les urbanitzacions, edificacions i les instal·lacions a què 
fa referència l’article 1: Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de 
vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament. 
 
L’article 6.2 del Decret 123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana, que estableix que la franja exterior de protecció es computa des del límit 
exterior de les parcel·les situades en el perímetre de les urbanitzacions, les 
edificacions i les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret i que les 
zones verdes o vials perimetrals existents a partir del límit esmentat es poden 
computar com a part de la franja exterior de protecció. 
 
Vist l’informe del servei de Protecció Civil de data 17 de gener de 2013. 
 
Al Ple PROPOSO l’adopció, si s’escau, dels següents Acords: 
 
Primer.- Aprovar la redefinició del Plànol de delimitació de les franges de protecció 
de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions del terme municipal de 
Mataró, afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana i pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, 
aprovat pel Ple de 18 de març de 2004, atès que d’acord amb la documentació que 
s’acompanya:  

1. S’han incorporat els perímetres complerts de les urbanitzacions. 
2. S’han incorporats les zones verdes i vials a les franges. 
3. S’han incorporat aspectes concrets per a millorar les condicions de seguretat de 

les urbanitzacions:  
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- A la urbanització de les Sureres s'ha garantit l'evacuació a través del carrer de 
Llevant i s’ha incrementat la franja per la zona boscosa. 
- A la Urbanització de la Cornisa  s'ha garantit la franja pel Torrent de Can 
Bruguera. 
- A la urbanització Can Vilardell al carrer Garbí s'ha tingut en compte 
l’existència de la zona verda adjacent a la franja. 
 
Segon.-  Notificar el present acord: 

- Als propietaris que són subjectes d’obligacions derivades de la delimitació de les 
franges de protecció, als Presidents de les urbanitzacions o òrgans de gestió o junta 
de la urbanització que estigui constituïda. 
 

- Als serveis municipals dels quals en depenen actuacions derivades de la mateixa 
Llei. 
 
Tercer.- Fer tramesa al Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 
de l’Acord de Ple de la redefinició del plànol de delimitació de les franges de 
protecció de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions del terme 
municipal de Mataró, afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana i plànol.” 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, d’entrada anuncia el 

seu vot a favor del punt 23, tot i que hi ha alguna consideració tècnica que es pot 

millorar o qüestionar. Pel que fa al punt 16, el nostre grup s’hi abstindrà.  

És cert que durant anys hi va haver per part de la Generalitat unes subvencions 

adreçades a aquesta tasca, fins i tot del 100%, i lamentem que ara ja no hi siguin. 

Crec que era bo perquè entrava dins de les necessàries tasques de prevenció que 

s’han de mantenir en l’àmbit forestal. Alhora, les urbanitzacions que estan enmig de 

la massa forestal estan a tocar d’altres propietats també municipals i, per tant, cal 

vetllar per tota la massa forestal i enteníem que era bo aquest estímul perquè la gent 

hi participés. La no prevenció en el moment adequat ja sabem tots què comporta i, a 

més, és molt més car. 

D’altra banda, lamentem molt que Mataró —una ciutat capdavantera en aquests 

temes— no rebi les subvencions per a aquesta necessària prevenció. Sembla que a 

qui ho ha fet bé al llarg del temps no se’l premia ni estimula, per tal d’ajudar a qui no 

ho ha fet bé. És aquest greuge que ens porta a l’abstenció i no pas la disconformitat 

amb la modificació.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 
 

SERVEI DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS 

 

17 -  MODIFICACIÓ DE FITXERS AMB DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL PER TAL D'ADAPTAR-LOS ALS REQUERIMENTS 

COMUNICATS PER L'AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ 

DE DADES. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El Ple Municipal aprovà en sessió ordinària celebrada en la data de 06/09/2012, la 
creació, modificació i baixa dels fitxers de dades de caràcter personal que es 
relacionaven a l’annex 1 adjunt a l’acord.   
 
En la data de 03/10/2012 es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
la resolució abans indicada, en compliment del previst per l’article 20 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
D’acord amb el previst per l’article 55 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, abans esmentada, es notificà a l’Autoritat 
Catalana de Protecció els fitxers inclosos a l’acord del Ple Municipal per tal de que 
aquesta procedís a la seva inscripció en el Registre General de Protecció de Dades. 
Tanmateix mitjançant escrit de data 12/12/2012 l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades efectuà una sèrie d’observacions a la disposició general aprovada pel Ple, i 
atorgà un termini de 3 mesos a partir de la notificació de les observacions per a 
esmenar la disposició general, quedant la tramitació dels fitxers suspesa. 
 
S’acompanya assenyalat d’Annex núm. 1 relació dels fitxers aprovats pel Ple 
respecte dels que s’han efectuat les corresponents adaptacions, d’acord amb les 
indicacions efectuades per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, adaptacions 
les quals cal aprovar. 
 
Així mateix per acord del Ple de data 13/12/2012, el qual ha estat publicat al BOPB 
en la data de 24/12/2012, s’acordà l’aprovació definitiva de l’extinció dels organismes 
autònoms: Institut d’Esports, Institut Municipal d’Acció Cultural, Institut Municipal de 
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Promoció Econòmica de Mataró i Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de 
Mataró, indicant el punt cinquè que els fitxers que contenen dades de caràcter 
personal i que havien estat declarats a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
sota la titularitat de les entitats que són objecte d’extinció passaven a ser de titularitat 
de l’Ajuntament de Mataró. En tant que es troba en fase de tramitació per  l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades l’enregistrament dels fitxers aprovats en la data de 
06/09/2012 i que en el seu moment es van declarar com a propietat dels organismes 
autònoms, procedeix ara aprovar la modificació de la titularitat dels responsables dels 
fitxers, els quals  passen a ser titularitat de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Per tot l’anterior es proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
1. Modificar els fitxers amb dades de caràcter personal que s’acompanyen 

assenyalats d’Annex núm. 1, aprovats per acord del Ple Municipal de 
data 06/09/2012, per tal d’adaptar-los als requeriments comunicats per 
l’Autoritat  Catalana de Protecció de Dades.  

 
2. Sotmetre a informació pública, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de 

la Província, l’acord d’inscripció d’aquests fitxers. 
 
3. Sol·licitar la inscripció de les adaptacions fetes en els arxius relacionats 

al Registre General de Protecció de Dades de Catalunya. 
 
4. Trametre aquest acord i el seu annex a l’Agència Catalana de Protecció 

de dades, la qual a la seva vegada ho comunicarà a la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 
5. D’acord amb el publicat en la data 24/12/2012 en el BOPB, en el que es 

comunicava l’extinció dels organismes autònoms municipals: Institut 
d’Esports, Institut Municipal d’Acció Cultural, Institut Municipal de 
Promoció Econòmica de Mataró i Institut Municipal d’Educació, amb 
efectes a partir de la data de 01/01/2013, tal i com estableix el seu 
acord cinquè relatiu al responsable dels fitxers dels referits organismes 
autònoms, i en concret pel que fa referència als fitxers que es troben en 
tràmit comunicats a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
publicats al BOPB de data 03/10/2012, s’acorda la modificació del 
responsables dels fitxers fins ara titularitat dels expressats organismes 
autònoms i que passen a ser de l’Ajuntament de Mataró. “ 

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

Popular, anuncia el seu vot favorable a la modificació. Les observacions de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades tampoc les coneixem tècnicament, però entenem 

que el vot de confiança és per millorar el que anuncia l’entitat i que és la protecció de 

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

 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

URBANISME, MEDI AMBIENT I HABITATGE 

 

18  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL QUE 

AFECTA EL “SOL NO URBANITZABLE”.   
 

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

Ambient i Sostenibilitat, demana que aquesta proposta quedi sobre la taula a petició 

de la Unió de Pagesos. 

 
 

 

19 -  APROVACIÓ PROVISIONAL PE PER LA LÍNIA D’ENLLAÇ A 

25KV DES DE MATARÓ FINS A ARENYS AL SEU PAS PEL 

CAMÍ DE LES CINC SÈNIES, PROMOGUT PER ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ÈLECTRICA  SL.  
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de juny de 2012, va acordar aprovar 
inicialment el “Pla especial per la línia d’enllaç a 25kv des de Mataró fins a Arenys al 
seu pas pel camí de les Cinc Sènies” promogut per ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA, SL i redactat per l’enginyer Jordi San Millan Filbà amb les prescripcions 
indicades en l’informe de l’arquitecte municipal. La tramitació es va supeditar a la 
innecessària avaluació ambiental, pendent de resoldre per part de l’organ ambiental. 
 
S’acordà obrir un període d’informació pública durant el termini d’un mes, i sol·licitar, 
simultàniament informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
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Finalment s’acordà suspendre l’atorgament de llicencies previstes a l’art. 73 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, pel termini màxim previst a la Llei, quan 
no s’ajustin conjuntament a les normes del planejament vigent i el que està en tràmit.  
 
Els acords es van notificar al promotor del projecte, als interessats que figuren a 
l’expedient, als ajuntaments limítrofs i als serveis municipals corresponents en funció 
de llurs competències i vinculació amb el projecte en tràmit. 
 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SL te en projecte portar una línia d’enllaç de 
25 Kv des de Mataró fins a Arenys de Munt, concretament una subestació elèctrica al 
polígon industrial d’Arenys de Munt, i que afecta als municipis de Mataró, Llavaneres, 
Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac i  Arenys de Munt. 
 
Pel que fa al municipi de Mataró, es tracta del pas de la línia de Mitja Tensió que ha 
de transcórrer per una rasa soterrada, pel sòl no urbanitzable de Mataró, 
concretament  des de la estació elèctrica del polígon de Mata Rocafonda de Mataró 
fins la línia de terme amb Sant Andreu de Llavaneres, travessant tota  la plana 
agrícola, passant pel camí de Les Cinc Sènies.  
 
En compliment de les normes urbanístiques del Pla General de Mataró que regulen 
el sòl no urbanitzable, per poder executar aquest projecte calia tramitar un Pla 
especial d’infraestructures. 
 
Des del punt de vista de la legislació en matèria d’avaluació ambiental es va seguir el 
procediment regulat per l’art. 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010, Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya, que al seu torn es remet a la legislació ambiental, Llei 
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
Tanmateix des de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament s’han mantingut 
reunions amb els representants de la companyia elèctrica i les persones propietàries 
de finques a Les Cinc Sènies que poden resultar afectades en l’execució del futur 
projecte. 
 
Una vegada notificat l’acord als interessats, transcorregut el període d’informació 
pública i recabats informes als organismes previstos en l’acord d’aprovació inicial, en 
resulta el següent: 
 
- S’han presentat tres al·legacions per part de Construcciones Maresme Capitel SL, 
en Jordi Graupera Vives i l’Assemblea Pagesa del Maresme, conjuntament amb el 
Sindicat Unió de Pagesos de Catalunya a la Comarca del  Maresme.  
 
El contingut i resposta que es dona a les al·legacions formulades, consten a l’informe 
annex a la present proposta. 
 
El Sindicat Unió de Pagesos de Catalunya a la Comarca del Maresme ha                 
desistit de l’al·legació presentada com a consequència del conveni que han signat 
amb ENDESA Distribución Electrica SLU, que regula l’execució de les obres i que 
s’adjunta a l’expedient. 
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- Han emés l’informe sol·licitat els organismes següents: 
  
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; informe favorable amb la 
condició que “s’inclourà com a prescripció que en el tram que transcorre pel límit del 
jaciment arqueològic del “Camí de les Cinc Sènies tocant el Torrent Forcat” (fitxa 32 
del PEPA de Mataró, fitxa 1009 de l’IPAPC) l’obertura de la rasa es realitzarà sota 
control arqueològic i el cas de descobrir-se nivells o arquitectures arqueològiques, 
aquests es documentaran i rebran el tractament que correspongui d’acord amb la Llei 
9/1993 del Patrimoni Cultural Català i el decret 788/2002, de Reglament de protecció 
del Patrimoni Arqueològic i paleontològic. A la resta de trams, si es descobreixen 
restes arqueològiques  s’aturaran els treballs i es comunicarà la descoberta al 
Departament de Cultura”.     
Aquesta condició s’ha incorporat en el document que es sotmet a aprovació 
provisional. 
 
Direcció General  d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; informe favorable, amb determinades 
recomanacions que s’han inclòs en el document que s’aprova provisionalment. 
 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; la Directora 
de Serveis Territorials de Barcelona, per resolució de 30 de juliol de 2012, declara la 
no subjecció a avaluació ambiental del Pla Especial per la línia d’enllaç a 25 kV des 
de Mataró fins a Arenys de Munt al seu pas pel Camí de les Cinc Sènies, al terme 
municipal de Mataró. 
 
Agencia Catalana de l’Aigua; informe favorable, amb el benentés  que s’haurà de 
sol·licitar la corresponent autorització  per a l’execució de les obres, a l’Agencia i 
altres administracions competents. 
 
Diputació de Barcelona; que no entra en els fons del projecte argumentant que el 
tram de línia per la qual es tramita el pla especial discorre fora de l’àmbit de Pla 
Especial del Montnegre i el Corredor. 
 
Direcció General de Carreteres de Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya; “...pel que fa a la planificació viària, res no s’oposa a 
l’aprovació del present pla especial, sempre que es modifiqui per tal que 
l’encreuament de la nova línia elèctrica amb la carretera C-31E s’efectuï, igual que ho 
fan els serveis existents amb conducció subterrània i segons normativa aplicable. 
Cal recordar que prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació a l’entorn de 
la carretera C-31E s’haurà d’obtenir  l’autorització del Servei Territorial de Carreteres 
de Barcelona, d’acord amb el que estableixen  els articles 167, 168 i 169 del 
Reglament General de Carreteres.” La prescripció s’inclou en el document tècnic del 
pla especial. 
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural. Direcció 
General de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya; informe 
favorable. 
 
Segons s’indica en l’informe de la tècnica municipal que ha fet el seguiment 
d’aquests projecte i que s’inclou a l’expedient, els canvis i variacions introduïts al 
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document del Pla especial que va ser aprovat inicialment, han estat motivats en part, 
per les al·legacions dels propietaris, per les prescripcions dels informes de les 
Administracions sectorials i sobre tot pel seguiment en les sessions de participació 
dels afectats.  
 
Els canvis es descriuen a continuació: 
 
• S’incorpora la prescripció del informe de Carreteres, modificant la canalització 
de la línia elèctrica suspesa del pont de la AP per una canalització soterrània que 
travessarà el subsòl de l’autopista. Aquesta variació del traçat no representa 
l’afectació permanent a cap finca privada. 

 
• S’incorporen les prescripcions dels Informes de Cultura i Paisatge.  
 
• Es modifica el traçat del primer tram de la infraestructura per evitar l’afectació 
de sòl privat, des de la subestació de Rocafonda fins el camí de Les Cinc Sènies. El 
nou traçat transcorre en paral·lel, per la vora de la carretera de Mata i per la vorera i 
calçada de la Ronda Cervantes, fins arribar al Camí de Les Cinc Sènies, tot creuant 
el subsòl de la llera de la Riera de Sant Simó.  
 

      Aquest nou traçat garanteix el pas per la vialitat pública i evita dues afectacions 
anteriors a finques privades, reduint el nombre inicial d’afectats a dos propietaris: 
Camil Boix (per la instal·lació del ET) i Víctor Jover (afectació de sòl finca Can 
Dorda). 

 
• El Pla especial actualitza la informació d’afectats de l’estructura de la propietat 
en conseqüència a les variacions descrites. 
 
• El Projecte de Millores elèctriques que es recull en el Annex 6, adapta la 
proposta a aquells àmbits on la propietat privada autoritza l’execució dels treballs, 
mantenint el muntant econòmic previst en l’aprovació inicial per les obres de millora. 
 
• S’afegeix a l’apartat de Planejament vigent la fitxa núm. 32 del Pla especial 
del Patrimoni Arquitectònic, com àrea protegida d’expectativa arqueològica, per 
constatar la seva ubicació de cara a prendre les mesures requerides per la Direcció 
General de cultura, en el transcurs de l’execució de les obres. 
 
Les  modificacions que s’introdueixen entre el document aprovat inicialment i el que 
es preveu aprovar provisionalment, no representen canvis substancials doncs no 
alteren el model d’ordenació respecte a les zones i als sistemes urbanístics, d’acord 
a l’article 112.4,  D305/2006 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Per tot el que s’ha exposat, atès el que disposen els articles 68, 69 i 85.3.b) del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i vist 
l’informe jurídic,  PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER: 
Aprovar provisionalment el “Pla especial per la línia d’enllaç a 25kv des de Mataró 
fins a Arenys al seu pas pel camí de les Cinc Sènies” promogut per ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SL i redactat per l’enginyer Jordi San Millan Filbà. 
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SEGON: 
Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública segons 
l’informe adjunt a la present proposta, de la qual en forma part integrament. 
 
TERCER: 
Notificar els presents acord als interessats. 
 
QUART: 
Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per la seva aprovació definitiva, tres 
exemplars del document tècnic, fotocopia de l’expedient administratiu i un document 
tècnic en suport informàtic.” 
 
 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia l’abstenció 

del seu grup municipal. Aquesta línia respon a la necessitat que té Fecsa-Endesa a 

Arenys de Mar. L’opció que han fet del traçat pel nostre terme municipal és el més 

barat possible per als seus interessos. A partir de la primera aprovació a la comissió 

informativa, va haver-hi les al·legacions per part dels propietaris i es va arribar a un 

conveni, la qual cosa celebrem. Nosaltres pensem que les Cincs Sènies és un espai 

d’especial protecció i pensàvem que el fet que Mataró autoritzés Fecsa-Endesa a 

passar pel lloc més econòmic hauria d’haver estat més generós amb el tractament 

dins l’àmbit de les Cinc Sènies.  Esperem que aquests convenis que deia la regidora 

es compleixin, però pensàvem que també podria ser una mica més. Per una banda, 

tenim una línia propietat de Fecsa-Endesa en virtut d’una utilitat pública, però la 

propietat és privada, és d’ells, i en el cas que en el futur hi hagués alguna actuació hi 

hauria d’haver les corresponents indemnitzacions. Pensem que li surt força barat 

aquest traçat a la companyia.  

 

 

 

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

Popular, anuncia el seu vot favorable. Entenc que, en aquest cas, els principals 

afectats podrien ser la pagesia, que són els propietaris d’aquestes finques. A través 

d’aquest contracte, però, es garanteix que si hi ha algun desperfecte se solucionarà. 
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Agrair al Sr. Melero aquesta sensibilitat envers les Cinc Sènies, tot i que no els 

tremolés la mà el dia que van aprovar i acceptar el tema del tren orbital. La pagesia 

també es beneficiarà d’aquest traçat, en el sentit que trobaran un accés a les línies 

elèctriques que fins ara eren molt deficitàries. Però hem de garantir que es pugui 

mantenir l’activitat agrícola. 

 

 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, no entén la 

intervenció de la CUP en la qual se’l cita. Sr. Safont-Tria, aquest és un projecte que 

ve de lluny perquè va entrar a l’Ajuntament l’any 2009. Li puc assegurar que la meva 

posició no ha variat. A les reunions internes d’àrea vaig lluitar perquè pensava que no 

era adequada la proposta que feia l’empresa. L’any 2010 es va arxivar aquest 

expedient i després s’ha reprès. Nosaltres, el grup municipal socialista amb el tripartit, 

vam ser qui vam qualificar de doble protecció les Cinc Sènies.  

Finalment, també m’he referit al respecte pels propietaris en el sentit que me n’alegro 

que hi hagi un acord a favor d’ells. 

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre del 
grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

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

(8) i corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (1). 
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20  - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ MUNICIPAL ÀMBIT RELATIU A L’AMPLIACIÓ 

DEL CENTRE EDUCATIU SITUAT AL C. DAMIÀ CAMPENY 

CANTONADA C. SANT AGUSTÍ. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El servei tècnic municipal amb col·laboració de la propietat Fundació de l’Escola Pia, 
ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
relatiu a l’ampliació del centre educatiu situat al c. Damià Campeny cantonada c. Sant 
Agustí, amb la finalitat d’ampliar el centre educatiu, per poder adaptar-se als nous 
requeriment d’espais exigits per la recent legislació sectorial d’ensenyament, tan 
estatal com autonòmica. 
 
La possibilitat d’assumir l’ajuntament la iniciativa privada, en la modificació de plans 
d’ordenació urbanística municipal, està recollida a l’article 101.3 del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU).  
 
Es tracta d’una única parcel·la provinent de la reparcel·lació del PERI ”Cafè de Mar”, 
qualificada de zona de serveis privats, clau 6b11, amb l’ús dominant educatiu i el 
sostre màxima de 6.100 m2. 
 
L’ordenació volumètrica actual està regulada per l’Estudi de detall de la subzona 6b11 
del PERI Cafè de Mar, amb un sostre final de 6.069,09 m2, i amb dues plantes menys 
en l’edificació que dóna al c. Campeny, per tant amb 30 m2 de sostre menys dels 
assignats a la illa pel PERI. 
 
La proposta és ampliar el centre educatiu en l’extrem de l’edifici del front edificable 
del c. Damià Campeny amb dues plantes més en relació a l’Estudi de detall i 
l’edificació actual. Si bé això no supera el nombre de plantes màxim que regula el 
PERI, sobrepassa en 558 m2 el sostre edificable màxim previst en el planejament 
vigent del PERI i passa a un sostre edificable màxim de 6.658 m2 
 
L’ampliació de sostre edificable no residencial en sòl urbà, comporta un increment de 
5 m2 de zona verda per cada 100 m2 de sostre edificable més, conforme l’article 
100.1 TRLU. Per tant a l’ampliació de 558 m2 li correspon una nova zona verda de 
27,9 m2 de cessió gratuïta i urbanitzada. 
 
També correspon la cessió de sòl del 15 % de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic, per increment de sostre edificable amb la modificació del planejament 
urbanístic general, d’acord amb l’article 43.1.b TRLU.  
 
L’àmbit d’actuació és una única parcel·la indivisible de sòl privat completament 
edificada, que no permet la cessió de sòl, per això i d’acord amb els articles 43.3 i 
100.4 TRLU, en cas d’impossibilitat material, es pot substituir per l’equivalent al seu 
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valor econòmic, que es destinarà al fons constituït a conservar o ampliar el patrimoni 
municipal del sòl i per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació en el 
municipi. 
 
Quan el planejament preveu la substitució dels deures de cessió abans indicats pel 
seu equivalent dinerari, ha d’incloure el càlcul de valor total de les càrregues 
imputables a l’actuació, i el propietaris poden complir el deure de pagament 
substitutori, sense necessitat d’aplicar cap sistema ni modalitat d’actuació, en el 
moment d’atorgament de la llicència d’obra, en aquest cas, la d’obra nova que habiliti 
la densitat superior atribuïda per l’ordenació i com a condició prèvia a la concessió de 
la llicència, conforme estableix la disposició addicional segona del TRLU. 
 
L’avaluació econòmica de les cessions del sòl és per la zona verda i urbanització de 
42.999,90 €, i pel 15% de l’increment d’aprofitament de 50.230,90 €, el que significa 
un total de 93.230,80 €.  
 
Vist l’informe jurídic, els articles esmentats i els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS 
 
Primer.- 
Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
relatiu a l’ampliació del centre educatiu situat al c. Damià Campeny cantonada c. Sant 
Agustí. 
 
Segon: 
Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya i en el tauler d’edictes municipals.  
 
Tercer: 
Demanar informe a tots aquells organismes externs que siguin necessaris en funció 
de les seves competències, així com als serveis municipals. 
 
Quart: 
Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 
Municipal,” 
 
 

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

Popular, expressa que si aquesta proposta es referís a una modificació del Pla 

General que afectés una zona d’habitatges i que, per tant, fos una ampliació en 

alçada de pisos, hi votarien en contra sense dubtar-ho.  

En aquest cas, però, com que es tracta d’un centre educatiu, és per això que ens hi 

abstindrem. I si fos un centre educatiu públic segurament hi votaríem a favor.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, veu injustificada aquesta modificació pel tema 

que planteja el Sr. Rey. Crec que l’escola podria buscar alternatives com han fet 

altres escoles. En el passat segurament alguna d’aquestes institucions s’hi va adreçar 

i se li va dir que no per motius similars, amb la qual cosa tenim una mica de por 

d’obrir la caixa de Pandora i que, a partir d’ara, més d’una institució, persona, 

associació o centre educatiu ens pugui plantejar sol·licituds similars, i no els podrem 

dir que no. Per altra banda, l’oferta econòmica és millorable i, en aquest sentit, 

pensem que podem ampliar la casuística d’aquest tema i reservar-nos presentar una 

alternativa en el cas que es tiri endavant aquesta modificació. Pensem que hi ha 

recorregut en el tema econòmic i que es poden buscar altres alternatives que 

beneficiïn encara més la ciutat, si és que finalment hem de cedir aquest sostre 

edificable a aquest centre educatiu. 

 
 
 

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

manifesta el vot favorable del seu grup municipal.  

 
 
 

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

Catalunya, anuncia el vot afirmatiu del seu grup municipal.  

No entenem aquesta sobreactuació de la regidora perquè si no hi ha cap 

incompatibilitat, no cal ni dir-ho. Em consta que aquest tema es va dilucidar a la 

comissió informativa.  

Moltes vegades he defensat la llibertat que tenen els pares de poder triar el model 

educatiu que volen per als seus fills.  

D’altra banda, no vull que es fiqui en el mateix sac totes les escoles concertades. Em 

nego que es parli de negoci quan en algunes escoles públiques de la ciutat el nivell 

socioeconòmic dels pares segurament és més alt que els d’algun centre que està 

bastant al nord de la ciutat, al barri de Cerdanyola.  



 52

En aquest tema no s’ha de fer demagògia perquè tot seria molt fàcil si amb diners 

públics es pogués cobrir tota la concertada com una xarxa pública. Probablement 

estaríem parlant d’un problema seriós perquè no tindríem diners per pagar el servei 

que aquestes escoles fan.  

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

que el tema d’euros i metres quadrats no és una cosa que decideixi aquest govern. Hi 

ha uns informes tècnics fets, no només per l’Ajuntament de Mataró, que així ho 

justifiquen. No sé si a l’aprovació inicial toca discutir aquest aspecte tècnic.  

A nivell qualitatiu, crec que en la situació en què estem, si algú amb el prestigi de 

l’Escola Pia Mataró inverteix en educació i en cicles de futur per a la ciutat i per al 

país, el que s’ha de fer és donar-los les gràcies i no dedicar-se a fer conjectures d’un 

altre nivell.  
 

 

 

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

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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LLICÈNCIES, DISCIPLINA D’OBRES I D’ACTIVITATS 

 

21  - APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA ESTRATÈGIC DE 

SOROLL DE MATARÓ. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Aquest Ajuntament en la sessió plenària de 4 de febrer de 2010 va aprovar el mapa 
estratègic de soroll de Mataró, el qual va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 27 de desembre de 2010. 
 
L’article 27.2 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n’adapten els annexos estableix que els mapes estratègics de soroll 
s’han de revisar i, si escau, esmenar, cada 5 anys, a comptar des de la data límit per 
a la seva aprovació, fixada per la normativa vigent. 
 
L’article 35.5 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n’adapten els annexos estableix que el procediment de revisió és el 
mateix que el de l’aprovació. 
 
El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que 
desenvolupa la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, determina 
que les entitats locals que constitueixen aglomeració han d’elaborar un mapa 
estratègic de soroll. Mataró és un municipi de més de 100.000 habitants que compleix 
amb els criteris per a ser considerat com a tal. 
 
El mapa estratègic és una eina de gestió ambiental que ha de servir per a poder 
avaluar globalment l’exposició al soroll provinent de diverses fonts a una zona 
determinada i ha de servir de base per a l’elaboració dels plans d’ acció per a la 
millora de la qualitat acústica. 
 
En aquest sentit, el mapa estratègic ha de constar como a  mínim de les dades 
relatives als aspectes següents:  
1. Situació acústica existent 
Per a determinar la situació acústica existent o la immissió de soroll, són d’aplicació 
els índex de soroll dia-tarda-nit Lden ; l’índex de soroll dia Ld ; l’índex de soroll tarda Le 
i l’índex de soroll nit Ln. 
Mataró ja disposa d’aquesta informació reflectida en el mapa acústic de la ciutat. 
 
2. El mapa de capacitat acústica.  
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El mapa de capacitat  assigna els nivells d’immissió fixats como objectius de qualitat 
en el municipi i va ser aprovat el 3 de setembre de 2009.  
3. Superació d’un valor límit  
Les superacions de valors límit es determinen a partir de la comparació entre la 
situació acústica existent i els objectius de qualitat acústica establerts en el mapa de 
capacitat acústica per a una zona determinada. 
4. Nombre estimat de persones situades a una zona exposada al soroll  
El càlcul estimat del nombre de persones situades en una zona exposada al soroll 
s’ha de realitzar assignant la població localitzada en una adreça postal al nivell de 
soroll, determinat pel tram de carrer al que pertany l’adreça postal, expressat en 
centenes.  
 
Vistos els informes precedents, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica: la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll; el Reial Decret 
1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del Soroll, quant a l’avaluació i gestió del soroll ambiental; el Reial Decret 
1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del Soroll, quant a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 
acústiques; i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el mapa estratègic de soroll de Mataró. 
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini d’ 1 mes, perquè puguin 
presentar-se reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovat definitivament el mapa estratègic de soroll de Mataró en 
el cas que no es presenti cap reclamació ni suggeriment.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 25, corresponent als membres del grup municipal de 

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

Candidatura d’Unitat Popular. 

 

 
 

22  -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE 

DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES 

PLATGES DE MATARÓ PER L'ANY 2013 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Davant la proximitat de la temporada estiuenca, cal plantejar la dotació dels diversos 
serveis de temporada a la platja de Mataró, d’acord amb les directrius establertes pel 
Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya, les quals fixen un model per a l’elaboració i la presentació 
del pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 2012-2016, per tal 
d’agilitzar i millorar la tramitació i l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació del 
domini públic maritimoterrestre. 
 
Vist allò que disposen la Llei 22/1988, de 28 de juliol de costes i el Reial Decret 
1471/1989, d’1 de desembre, en virtut del qual s’aprova el reglament general per al 
desenvolupament i l’execució de la Llei esmentada, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar per a l‘any 2013 la instal·lació de: 
 

A) Quioscos de menjars i begudes: 6 mòduls de 20 m2 + 100 m2 
de terrassa. 

B) Quioscos bar: 5 mòduls (4 mòduls de 12,5 m2 + 37,5 m2 de 
terrassa i 1 mòdul de 8 m2 +  42 m2 de terrassa). 

C) Terrasses de bar: 5 de 50 m2, 1 de 102 m2 i 1 de 168 m2  
D) Lloguer de gandules: 9 zones amb 20 unitats cadascuna. 
E) Mòdul d’informació turística i punt de lectura: 1 mòdul de amb 

unes dimensions mínimes de 2,22 x 4,10 m. 
F) Xarxes de voleibol: 5 xarxes. Camps de futbol: 1 camp. Cistelles 

de bàsquet: 2. 
G) Dutxes: 18. Lavabos públics: 4. 
H) Serveis de vigilància: 3 cadires i 2 torres 
I) Caseta sanitària: 2 mòduls de 6 x 2,40 m. 
J) Mòdul d’informació turística: 1 mòdul amb unes dimensions 

mínimes de 2,22 m x 4,10 m. 
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K) Instal·lació de megafonia. 
L) Rètols de localització: 4. Panells informatius: 7. 
M) Pals de bandera de l’estat de la mar: 6. Pals de bandera de la 

“Q” de qualitat turística: 2. Pals de bandera SICTED: 2. 
N) Papereres: 1 per cada 50 metres aproximadament en totes les 

platges. 
O) Zona d’abalisament. 
P) Passeres de fusta: 5. 
Q) Fonts públiques: 8. 
R) Rampes de formigó: 5. 
S) Mòdul d’intervenció immediata: 1. 
T) Punt de recollida selectiva d’escombraries: 1. 
U) Punts de lloguer d’embarcacions: 1 espai de 1.000 m2 i 1 espai 

de 150 m2. 
V) Consignes: 2 mòduls de 3 x 3 m2 cadascun. 
W) Llits elàstics: 1 espai de 180 m2. 
X) Circuit de lleure: 1. 
Y) Piràmides i jocs infantils: 3. 

 
Segon.- Aprovar la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada 
de les platges 2012-2016 de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori 
i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya l'aprovació de l’ocupació per a la 
temporada 2013 de la zona de domini públic maritimoterrestre i de la zona de servitud 
de les platges de Mataró.” 
 
 
PLA DE DISTRIBUCIÓ D’USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES 
DE MATARÓ PER L’ANY 2013 
 
1. MEMÒRIA 
 
A.  ANTECEDENTS 
 
El terme municipal de Mataró té 6.5 Km. de litoral, dels quals 2.2 Km. són de platges 
de sorra granítica, dividits en quatre zones: la de Sant Simó, la platja del Callao, la del 
Varador i la de Ponent. 
 
El litoral de Mataró, de llevant a ponent s’estructura de la següent forma: 
  
A la part de llevant el litoral del municipi no disposa de platges, essent l‘escullera de 
la RENFE l‘obra de defensa que ocupa aquest espai. 
 
La platja de Sant Simó s’estén des de la riera de San Simó fins a la zona de l’hotel 
Castell de Mata i té una llargada aproximada de 1.000 m., amb una amplada mitjana 
de trenta metres fins al fortí i, a partir d’aquest, de 5 m de mitjana i amb zones on pot 
desaparèixer per l’acció de l’onatge (uns 200 m. on apareix i desapareix per l’acció de 
la dinàmica litoral, pel que no s’ha comptabilitzat com a platges permanents). 
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Es determina la zona de bany des del fortí (búnquer de la guerra civil) fins a la riera 
de Sant Simó, amb el límit exterior marcat per l’abalisament. La resta, tant per la 
baixa afluència com per la dificultat d’accés, no es considera zona de bany. 
 
La platja del Callao segueix entre la riera de Sant Simó i l’espigó de l’antic club 
nàutic de Mataró, amb una llargada de 400 m. i una amplada mitjana de 50 m. 
 
Es determina la zona de bany des de la riera de Sant Simó fins a l’espigó, amb el límit 
exterior marcat per l’abalisament. 
 
La platja del Varador es troba encaixada entre els espigons de l’antic club nàutic i el 
del Port de Mataró, amb una llargada de 765 m. i una amplada mitjana de 125 m. 
 
Es determina la zona de bany des de l’espigó de l’antic Club nàutic fins a l’espigó del 
port, amb el límit exterior marcat per l’abalisament. 
 
La platja de Ponent es troba situada a ponent del Port de Mataró, amb una extensió 
de 180 m. i una amplada mitjana de 30 m. Aquesta platja es veu afavorida en el cas 
que es faci el transvasament de les sorres interceptades pel port. En canvi, quan no 
es fa aquest, pot disminuir molt la seva extensió per causa dels temporals de garbí, 
arribant a desaparèixer en trams on queda l’escullera de protecció del passeig 
marítim. 
 
Es determina la zona de bany des de l’espigó de ponent del port, fins a l’espigó que 
hi ha davant el pas soterrani de l’avinguda d’Ernest Lluch, amb el límit exterior marcat 
per l’abalisament.  
 
L’objecte del present pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges 
de Mataró per als anys  2013-2016 és regular i establir les normes que permetin 
l’explotació dels serveis i de les instal·lacions desmuntables durant la temporada 
d’estiu dels anys esmentats a les platges de la ciutat, alhora que regular els serveis i 
instal·lacions competència de l’Ajuntament de Mataró per conservar les platges i el 
seu entorn i mantenir-les de manera que la ciutadania rebi uns serveis de qualitat. 
Les determinacions d’aquest Pla pel que fa als Serveis ofertats, es generalitzaran a 
tot l’àmbit del passeig marítim comprès entre la via del tren i l’aigua. 
 
 
 
B.  NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
En aquest recull s’hi troba la legislació específica de les platges. La legislació 
sectorial, pel fet de ser d’aplicació en molts altres àmbits (no exclusivament a les 
platges) no ha estat inclosa en aquest llistat. 
 
• La Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. 
 
• El Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 

General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988 de Costes i el Reial 
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Decret 1112/1992, de 18 de setembre, pel qual es modifica parcialment el 
Reglament general esmentat. 

 
• La Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya. 
 
• El Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del Reglament de 

desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 
 
•    El Reial Decret 1404/2007, de 29 d’octubre, de traspàs de funcions i de serveis de 

l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació i 
gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes). 

 
•    El Reial Decret 7/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques les funcions i els serveis traspassats a la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral (autoritzacions 
i instal·lacions marítimes). 

 
 
 
 
 
NORMES ESPECÍFIQUES:  
 
1.   Normes de compliment general per a totes les instal·lacions de temporada: 
 
a) L’estructura i els exteriors d’aquestes instal·lacions hauran d’estar harmonitzades 

amb l’entorn. 
b) Totes les instal·lacions hauran de ser desmuntables. 
c) Les zones d’ubicació de les instal·lacions vénen delimitades en els plànols de 

l’expedient d’autorització dels serveis de temporada. 
d) Abans de la instal·lació dels mòduls, i sobre el terreny, seran replantejades les 

dimensions, l’emplaçament i les instal·lacions (dipòsits soterrats d’aigües negres, 
les connexions als serveis públics d’aigua potable i electricitat) en presència dels 
serveis tècnics municipals.  Les connexions a la xarxa de clavegueram, si es dona 
el cas, s’haurà de fer a través de la Cia d’aigua. 

e) És obligació de la persona titular de la instal·lació mantenir-la neta, i els seus 
voltants en perfecte estat de neteja. 

f) Totes les instal·lacions tindran recipients en nombre suficient per a 
emmagatzemar de forma selectiva els residus del dia, els quals hauran de ser 
mantingudes en bon estat de neteja. 

g) Les persones titulars de les activitats hauran de col·locar, en un lloc ben visible, 
papereres per a les persones usuàries que obligatòriament hauran de buidar cada 
dia. 

h) Les persones titulars respondran de les seves obligacions envers les seves 
persones empleades. 

i) A cada instal·lació hi haurà exposat al públic l’horari de funcionament, així com 
una llista de preus de tots els articles que venguin o de serveis que ofereixin. 

j) Queda absolutament prohibit llençar escombraries, residus o qualsevol tipus de 
deixalles al mar, a la zona de platja o una altra zona.  
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k) Les instal·lacions d’hostaleria hauran de complir amb la normativa higiènica i 
sanitària vigent. 

l) Les aigües residuals es canalitzaran obligatòriament al clavegueram públic o bé 
s’haurà de justificar un sistema alternatiu d’evacuació d’aigües residuals que 
compleixi amb la normativa vigent. Per tal de poder soterrar el dipòsit, caldrà que 
el Servei d’Espais Públics o Llicències hagi emès una acta favorable al respecte. 

m) Participar i col·laborar en les campanyes de prevenció i civisme, de neteja i de 
protecció acústica. 

n) Els únics usos permesos en les instal·lacions són els definits en aquestes 
normes. 

o) Totes les instal·lacions i els serveis d’oci que es proporcionen a les platges de 
Mataró, siguin gestionats directament per la comissió gestora de platges o per un 
proveïdor de serveis, hauran de complir els requeriments establerts al 
procediment corresponent de la norma UNE 187001: 2008 de platges, per tal de 
garantir la certificació “Q” de qualitat turística; i l’acompliment dels requeriments 
establerts al Manual de Bones Pràctiques de SICTED (Sistema Integral de 
Qualitat Turística en Destinació), per tal de garantir que les platges de Mataró 
disposin d’aquest distintiu. La Comissió Gestora de platges de Mataró supervisarà 
que els proveïdors de serveis compleixen amb les condicions normals 
contractuals de la concessió i compleixen amb els requisits establerts en aquests 
procediments, que són concretament : 
 
Pel que fa a guinguetes i restaurants: 
 

• Els serveis de pagament han de disposar de llistes de preus a la vista dels 
clients, indicant si inclouen IVA. 

• Horaris dels establiments a la vista dels usuaris. 
• Personal uniformat, identificat i amb les fórmules de cortesia descrites. 
• Tot el personal ha de disposar de formació en manipulació d’aliments i 

disposar d’una guia de bones pràctiques sobre manipulació d’aliments. 
• Disposar de pla de neteja i dels registres corresponents (dos al dia). 
• Dipositar la brossa en cubells tancats i amb bossa. 
• Fer control de temperatures de les càmeres del menjar (dos al dia). Han 

de disposar d’un termòmetre verificat per a assegurar el bon funcionament 
dels propis de les càmeres. 

• Lavabos de lliure accés per als usuaris 
 
 
Requisits específics per als restaurants: 
 

• Efectuar controls microbiològics una vegada al mes (aliments i superfícies) 
• Control de recepció dels aliments. 
• Controls DDD. 
• Control de les dates de caducitat del menjar manipulat i envasat. 
• Fitxes tècniques i de seguretat dels productes de neteja 

 
 
2.  PUBLICITAT I VENDA AMBULANT 
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Està totalment prohibida la publicitat en aquesta zona, ja sigui a través de tanques, 
cartells o mitjans audiovisuals o acústics, a excepció d’aquells que autoritzi 
l’Ajuntament d’acord amb la normativa vigent. 
 
Queda prohibit qualsevol tipus de venda ambulant a la platja. 
 
 
3. Autorització, extinció de l’autorització i retirada de les instal·lacions: 
 
L’autorització atorgada per l’ocupació de la platja és de caràcter temporal, revocable i 
sense dret a indemnització, d’acord amb la normativa reguladora d’aquesta ocupació i 
les aplicables a cada activitat. 
 
En cas que s’executin obres que afectin la zona d’ubicació d’alguna de les 
instal·lacions, es requerirà la persona titular que no instal·li el mòdul fins que aquestes 
hagin finalitzat o el retiri abans que comencin. En aquest cas els drets d’explotació es 
pagaran en proporció als dies realment ocupats. 
 
Si l’estabilitat d’alguna de les zones d’ubicació de les instal·lacions es veu afectada 
pels canvis soferts per temporals o per uns altres efectes climàtics i per tant no es 
considera prou segura, l’administració competent es reservarà el dret de retirar o bé 
de no concedir l’autorització. 
 
En cas de no retirar-se la instal·lació en el termini i condicions fixades, es procedirà a 
l’execució subsidiària, aplicant la garantia dipositada per aquest fi. 
 
 
4.  Horari de funcionament de les instal·lacions 
 
a) L’horari de funcionament de les instal·lacions de temporada de menjars i begudes i 
de bar serà: 
 
- Tots els dies hauran d’estar obertes entre les 9:00 i les 22:30 hores. 
- L’horari màxim de tancament és a les 2:30 hores; els divendres, dissabtes i 

vigílies de festius a les 3 hores.  
- Pel que fa als actes extraordinaris, s’hauran d’ajustar a l’horari que l’autorització 

concreta, estableixi. 
 
b) Les altres instal·lacions podran oferir els seus serveis de 8:00 a 20:00 hores.  
 
Els quioscos hauran d’estar oberts al públic durant tot el termini compres entre el 26 
d’abril i el 15 de setembre, llevat de causa justificada, que haurà de ser comunicada a 
aquest Ajuntament. 
S’admet no tenir obert durant tots el dies i reduccions d’horari, en els període 
comprés entre divendres Sant iel 26 d’abril, i entre el 15 de setembre i el 29 de 
setembre.  
 
 
5.  Festa Major de Les Santes 
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Durant els actes que, amb motiu de la Festa Major de Les Santes, se celebrin en el 
passeig marítim, que estiguin a prop dels llocs en què es realitzin actuacions, 
compliran amb les normes que es determinin per tal de garantir el bon funcionament 
dels actes. 
 
 
6.  Ambientació musical 
 
Els mòduls de quioscos de menjar i begudes i els quioscos bars podran disposar 
d'equips amb ambientació musical (màxim 70 dBA).  
 
S’entén per ambientació musical: 
 
- La propagació o difusió de música mitjançant elements electrònics de petit format, 

de baixa intensitat i potència. 
 
- La propagació o difusió de música per actuacions en directe que finalitzin com a 

molt tard a les 23 hores, o bé a les 24 hores si aquestes actuacions es fan els 
divendres, dissabtes i vigílies de festius. Serà indispensable disposar de 
l’autorització municipal prèvia, la qual haurà de ser sol·licitada amb un mínim de 
15 dies hàbils abans de la realització de la primera activitat. 

 
 
En cas de disposar de l’equip d’ambientació musical, els altaveus s’instal·laran 
orientats cap el mar seran fixos i de mida petita per tal que redueixin l’emissió de 
greus. També caldrà tenir instal·lat un limitador acústic amb les següents 
característiques: 
 

 Ha de disposar d’un sensor precintable situat a l’interior de l’establiment. 
 Ha de poder atenuar, durant un període de temps regulable, un mínim de 50 dB 

el volum de la música si es sobrepassa el nivell de soroll màxim admissible a 
l’interior del local, l’atenuació ha de poder estar activada també fora de l’horari 
de funcionament de l’establiment. 

 Ha de disposar dels següents comptadors d’incidències: 
- Número de vegades que el limitador ha penalitzat amb l’atenuació de soroll 
programada. 
- Temps en què el sensor ha estat manipulat. 
- Número de desconnexions del subministrament elèctric al limitador. 
- Número de posades a zero dels comptadors. Aquest comptador no s’ha de 
poder posar a zero. 

 El limitador ha de tenir sortida de dades per impressora i ordinador. Caldrà 
facilitar a l’Ajuntament el programa informàtic de control necessari. 

 Les dades acústiques gravades han de poder ser consultables a través de 
mitjans telemàtics (via web) per part dels serveis tècnics municipals.  

 El programador del limitador ha de ser precintable. 
 
Qualsevol altra activitat serà considerada extraordinària. Seràn autoritzables un 
màxim de 12 per temporada i serà indispensable disposar de l’autorització municipal 
prèvia, la qual haurà de ser sol·licitada amb un mínim de 15 dies hàbils abans de la 
realització de la primera activitat. L’autorització dels actes extraordinaris es 
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prioritzaran per les festes de les Santes, revetlles, festes populars i caps de setmana. 
L’horari de finalització de cada activitat extraordinària quedarà establert en la 
autorització. 
 
 
7.  Horari i zones per la pesca marítima recreativa 
 
L’horari per la pesca amb canya serà de les 21 hores a les 8 hores en la zona de 
platja del present Pla. Aquesta activitat haurà de respectar, en tot moment, el bany de 
tercers mentre hi hagi llum solar. 
 
 
C.  CALENDARI DE VIGÈNCIA 
 
L’ús cada vegada més intensiu de la platja de Mataró per part de la ciutadania fa que 
calgui ampliar les dates del calendari. D’aquesta manera es dóna cobertura a les 
necessitats que s’han anat creant pel que fa a la presència dels serveis a la platja. 
Així i tot, cal establir uns calendaris amb la diferent intensitat dels usos i dels serveis 
que hi haurà en cada temporada diferent. 
 
La temporada de serveis de platja 2013 comença el dia 29 de març i finalitza el 30 de 
setembre.  
 
 
D.  ACTUACIONS PER L’ACCESSIBILITAT 
 
Tot l’espai és de lliure accés per als i les vianants. L’accessibilitat queda garantida 
mitjançant tres accessos per a vehicles i sis accessos de vianants per a superar les 
vies del tren. 
 
Els accessos a la sorra de la platja són per a vianants, des del passeig marítim en les 
zones on aquest està urbanitzat. A les platges del Callao i de Sant Simó no s’ha fet 
encara la urbanització definitiva, i la platja de Sant Simó no disposa de passeig 
marítim. 
 
A les rampes de formigó de la platja del Varador queda prohibida la circulació a 
excepció de les oportunes autoritzacions que es puguin establir de forma puntual pel 
muntatge i desmuntatge dels diferents serveis. 
 
Per l’accés de la Riera de Sant Simó no poden travessar vehicles de gàlib superior a 
2,1 m. En els espais no pavimentats no es permetrà l’accés de vehicles de més de 4 
tones. 
 
Els accessos de cadascuna de les platges són: 
 

• Platja de Sant Simó Accés de la Riera de Sant Simó. 
• Platja del Callao  Rampa d’accés a l’espigó del Callao. 
• Platja Varador  Rampa d’accés al davant del pas soterrani de Sant 

    Agustí.  
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Rampa d’accés davant del carrer Jaume Balmes 
(“El 
cargol”) 
Accés des del carrer Jordi Joan a la zona del 

Centre   
Natació 

• Platja de Ponent  Rampa d’accés des del Passeig Marítim. 
 
 
 
 
E.  ACTUACIONS PER LA SEGURETAT 
 
1. Policia Local: 
 
En tota la zona de la platja es realitza la vigilància ordinària que desenvolupa la 
Policia Local mitjançant les unitats territorials i de seguretat ciutadana. Durant els 
mesos d’estiu, entre el dia 18 de maig i l’11 de setembre, es realitza una vigilància 
més intensa que cobreix, tant el passeig marítim com les platges, des del pas 
subterrani de l’avinguda Ernest Lluch fins la platja de Sant Simó. Quan la disponibilitat 
d’efectius ho permet, es realitza un servei continu de 9 a 21 hores, reforçant la franja 
horària del migdia en què hi ha més afluència de persones a les platges. 
Periòdicament es controlarà el funcionament nocturn de les instal·lacions. 
 
Les vigilàncies a realitzar consisteixen principalment en el següent: 
 

- Control dels estacionaments a tota la franja del litoral entre la platja de Sant 
Simó i l’Avinguda Ernest Lluch, i control de la circulació en cas de necessitat. 

- No permetre l’estacionament de cap vehicle a les zones prohibides dels 
accessos al Passeig Marítim. 

- Control d’accés a les rampes de formigó de la platja del Varador. 
- Controlar especialment els robatoris a l’interior de vehicle, els furts a 

banyistes, els gossos a la zona de bany, la venda ambulant, etc. 
- Control d’horaris de tancament de les guinguetes, condicions de funcionament 

i disponibilitat d’autoritzacions quan es facin actes extraordinaris. 
 
 
2. Servei preventiu de Salvament i Socorrisme: 
 
Es disposarà de tres punts d’assistència sanitària de la Creu Roja, a la platja de 
Ponent, a la platja del Varador i a la platja del Callao. 
 
Igualment es disposarà de punts de vigilància mitjançant dues torres de vigilància a la 
platja del Varador i a la platja del Callao, de dues cadires de vigilància a la platja del 
Varador, d’una cadira de vigilància a la platja del Callao i un mòdul d’intervenció 
immediata a la platja de Sant Simó. 
 
S’instal·larà també un total de sis pals amb bandera, repartits per totes les platges, 
informatives de l’estat del mar.  
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El servei preventiu pel 2013 es realitzarà entre el 18 de maig i el 21 de juny i els dies 
7, 8 i 11 de setembre en horari de 10 a 18 hores, i entre el 22 de juny al 1 de 
setembre en horari de 10 a 19 hores. 
 
L’horari de la temporada mitjana serà de les 10 a les 18 hores i durant la temporada 
alta serà de les 10 hores a les 19 hores. 
 
 
3. Megafonia: 
 
S’instal·larà un sistema de megafonia per a totes les platges, per a poder realitzar 
qualsevol comunicació referent a la qualitat de les aigües i coordinat amb els serveis 
de vigilància, socorrisme i salvament.  
 
Disposarà de 9 estacions receptores amb altaveus i una estació base. 
 
 
4. Boies de seguretat: 
 
S’instal·larà un sistema d‘abalisament mitjançant boies que delimitin la zona de bany i 
senyalitzin la zona de navegació prohibida.  
 
En la zona portuària, al costat de la platja de Ponent, hi ha una zona de varador per a 
l’entrada i sortida d’embarcacions, on estarà prohibit el bany, la gestió de la qual 
correspon al Consorci Port de Mataró.  
 
Qualsevol altra zona de varador haurà de tenir senyalitzats els canals d’entrada i 
sortida d’embarcacions amb sistema d’abalisament 
 
 
 
2. equipaments, serveis i concessions 
 
A.  AMB EXPLOTACIÓ COMERCIAL 
 
1. Quioscos 
 
Hi ha dos tipus d’instal·lacions: 
 
Quiosc de  menjars i begudes: Són aquelles instal·lacions destinades a la venda 
d’entrepans, tapes i menjar, i a més a més beguda de tota mena. Tindran una 
superfície màxima de 20 m2 i 100 m2 de terrassa per ubicar taules i cadires. Aquestes 
instal·lacions són desmuntables. Podran disposar de microones, una fregidora i una 
planxa.  
 
Quiosc bar: Són aquelles instal·lacions a les quals està permesa la venda de gelats, 
begudes i productes envasats. Les begudes no es podran servir en envasos i gots de 
vidre. Tots els mòduls tindran una superfície màxima de 12,5 m2 i 37,5 m2 de terrassa 
per ubicar taules i cadires, excepte el mòdul G5 que tindrà una superfície màxima de 
8 m2 i 42 m2 de terrassa. 
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La situació d’aquests mòduls és la que s’indica a continuació: 
 
Platja del Varador  
Es preveu la instal·lació de 2 quioscos de menjars i begudes: mòduls E1(GU-03) i E2 
(GU-05) del plànol. 
Es preveu la instal·lació de 3 quioscos bar: mòduls G2 (GU-02), G3 (GU-04) i G4 
(GU-06) del plànol. 
 
Platja de Ponent: 
Es preveu la instal·lació d’1 quiosc bar: mòdul G1 (GU-01) del plànol. 
 
Platja del Callao  
Es preveu la instal·lació de 2 quioscos de menjars i begudes: mòduls E3 (GU-08) i E4 
(GU-09) del plànol. 
 
Es preveu la instal·lació d’1 quiosc bar: mòdul G5 (GU-07) del plànol. 
 
Platja de Sant Simó   
Es preveu la instal·lació de 2 quioscos de menjars i begudes: mòduls E5 (GU-10) i E6 
(GU-11) del plànol. 
 
 
2. Terrasses 
 
Les activitats fixes de restauració situades al Passeig Marítim des del Port fins la 
platja del Callao, podran sol·licitar cadascuna una terrassa de 50 m2 com a màxim.  
 
Una terrassa de 168 m2 i una de 102 m2, davant els dos establiments de restauració 
situats a les cases del Callao. 
 
 
 
 
3. Gandules 
 
La situació prevista per a la instal·lació de les gandules serà la que s’indica a 
continuació: 
 
Platja del Varador 
5 zones amb 20 unitats i 160 m2 per cada zona.  
 
Platja del Callao 
2 zones amb 20 unitats i 160 m2 per cada zona 
 
Platja de Sant Simó 
2 zones amb 20 unitats i 160 m2 per cada zona 
 
 
4. Punts de lloguer d’embarcacions 



 66

 
La situació prevista dels espais pel lloguer d’embarcacions i material per activitats 
esportives de nàutica lleugera, serà la que s’indica a continuació:  
 
Platja del Varador : 
 
1 espai de 1000m2 per la ubicació dels contenidors de magatzem de material i 
d’oficina del servei, amb zona de abalisament i delimitació de la zona d’activitat 
 
Platja de ponent: 
 
1 espai de 150m2 per la ubicació de contenidor, accés i abalisament de sortida i 
entrada d’embarcacions lleugeres i altre material lleuger de navegació d’esports 
nàutics i d’oci.  
 
5. Consigna  
 
Servei de custòdia d’objectes personals, especialment per a les persones usuàries de 
la platja de Mataró, per mitjà de guinguetes de lloguer en espais vigilats per ús diari.  
 
La situació prevista de les instal·lacions serà la que s’indica a continuació per 
qualsevol de les modalitats previstes:  
 
Platja del Varador:  
 
1 espai de 3x3 m2 ubicat a peu d’una de les passeres de la platja Varador d’accés a 
la sorra de la platja.  
 
Platja del Callao: 
 
1 espai de 3x3 m2 ubicat a peu d’una de les passeres de la platja del Callao amb 
accés a la sorra de la platja. 
 
 
6. Llits elàstics 
 
És el servei que vol oferir l’accés a una instal·lació amb llits elàstics que, per temps 
determinat, permet l’ús de la instal·lació a terceres persones pel gaudi personal. 
 
La situació prevista de la instal·lació serà a la platja del Varador, al costat de les 
passeres d’accés a la sorra i propera a la piràmide de jocs allà instal·lada, amb 
ocupació de 180 m2 d’espai a la sorra.  
 
 
B.  SENSE EXPLOTACIÓ COMERCIAL 
 
1.  Mòdul d’informació turística i punt de lectura: 
 
Aquest servei no sortirà a concurs i serà prestat directament per l’Ajuntament, en cas 
de disponibilitat econòmica. 
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Serà un mòdul amb unes dimensions mínimes de 2.22 x 4.10 m. Comptarà amb una 
terrassa de 40 m2, que acull material de lectura (llibres, revistes, diaris...). Els usuaris 
disposaran de taules i cadires situades a l’exterior del mòdul on s’instal·larà una carpa 
per a resguardar-se del sol. Al punt de lectura s’oferirà el servei de lectura de premsa 
i revistes i àrea wi-fi. 
 
 
C.  MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 
 
1. Accessos adaptats 
 
Es disposarà de cinc accessos adaptats al passeig marítim. Un per la Porta Laietana 
d’accés a la zona de la platja de Ponent, tres des del carrer sant Agustí, el Cargol i c. 
de Jordi Joan per accedir a la zona de la platja del Varador, i un altre per la plaça 
Jordi Capell per accedir a la zona de la platja del Callao. 
 
2. Transport Públic 
 
Autobús 
 
Es disposen de parades d’autobús tant de transport regular urbà com interurbà. Les 
parades que es troben properes a la zona del passeig marítim són les següents: 
  

• Estació de Rodalies: Línies 1, 2, 3, 4, 5 i 8 del Mataró Bus; línies del 
Barcelona Bus de Granollers-Dosrius-Òrrius-Argentona; línia 555 del Mataró-
Granollers-Sabadell; línies nocturnes autobús N-80 i N-82. 

• Avinguda del Maresme / C. Juan del Cierva: Línia nocturna autobús N-82 i 
línia 555. 

• Plaça del Gas:  Línia 3 del Mataró Bus. 
• Ronda Joan d’Àustria:  Línia 3 del Mataró Bus. 
• C. Sant Felicià (el Cargol): Línies 1, 3 i 4 del Mataró Bus. 
• Pl. de Sant Simó: Línia C-20 de l’Empresa Casas (St. Vicenç de Montalt) 

 
Ferrocarril 
 
Es disposa també d’accés amb ferrocarril (Rodalies de Catalunya) amb l’estació 
situada a l’Avinguda del Maresme en front el Port de Mataró. 
 
 
Taxi 
 
Al costat de l’estació de ferrocarril es disposa també d’una parada de taxis. 
 
 
3. Carril-bici 
 
En l’àmbit del Passeig Marítim existeix coexistència de la bicicleta amb el vianant, ja 
que es permet la circulació de bicicletes a la zona de vianants. Al llarg del Port de 
Mataró existeix un carril exclusiu per a bicicletes.  
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4. Aparcament 
 
El Passeig Marítim disposa de places d’aparcament en bateria des de la zona d’accés 
de vehicles situat a la zona de la platja del Varador fins l’accés per la zona de la platja 
de Sant Simó, el que representa 270 places d’aparcament. 
 
Davant la zona del port de Mataró existeixen dues fileres d’aparcament en línia, el 
que representa unes 20 places d’aparcament (s’eliminen 100 places temporalment 
degut a la realització d’obres). 
 
Existeix també una zona d’aparcament lliure en una zona de sauló davant del Centre 
Natació Mataró i el Club Nàutic  amb unes 120 places d’aparcament. 
 
Les instal·lacions del Port de Mataró ofereixen una capacitat de 625 places 
d’aparcament de pagament. 
 
Fora de l’àmbit del Passeig Marítim, però molt proper a aquest, l’estació de ferrocarril 
disposa d’un aparcament que ofereix una capacitat de 200 vehicles. 
 
També existeix un zona d’aparcament de pagament (zona blava) a la zona de “Can 
Maitanquis”, amb una capacitat de 277 vehicles, al costat de l’accés de vehicles a la 
zona de la platja del Varador. 
 
 
 
5. Aparcament adaptat 
 
Es comptabilitzen a la via pública del Passeig Marítim 18 places d’aparcament 
reservades per a vehicles amb targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
 
 
6. Aparcament de bicicletes 
 
Es comptabilitzen aparcaments de bicicletes en totes les platges: Un a la zona de la 
platja de Sant Simó, un a la zona de la platja del Callao, un a la zona de la platja del 
Varador, un a la zona del Port de Mataró, un davant del Centre de Natació Mataró i 
un davant de l’edifici del Club Nàutic. Els mòduls de menjars i begudes poden tenir 
una zona d’aparcament de bicicletes per a la clientela del local. 
 
 
D.  ATENCIÓ CIUTADANA 
 
1. Rètols informatius 
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Es disposa de quatre rètols de localització, des de la platja de Ponent fins la platja de 
Sant Simó. Es disposa de senyals informatius direccionals per a vianants repartits al 
llarg del Passeig Marítim indicant la direcció de les platges, dels serveis, etc. Es 
disposa de dos panells informatius situats als accessos principals a la platja del 
Varador i de la platja del Callao. Es disposa de cinc panells informatius des de la 
platja de Ponent fins la platja de Sant Simó amb informació sobre les platges, 
ubicació dels serveis turístics, serveis disponibles en temporada de bany,  codis de 
conducta, informació relativa al Servei Públic de Salvament de Platges, temes 
higiènics, sanitaris i ambientals. Aquestes senyalitzacions informen de tots els serveis 
de totes les platges i es notifica els resultats de les analítiques de la qualitat de l’aigua 
i de la sorra. 
 
Es disposarà de dos pals amb bandera informativa de la “Q” de qualitat turística, 
situats un en el la platja del Varador i l’altre en la platja del Callao i  de dos pals amb 
bandera informativa de SICTED – Sistema integral de qualitat turística en destinació, 
situats un en el la platja del Varador i l’altre en la platja del Callao. 
 
 
2. Salvament i socorrisme 
 
Caseta sanitària: 
 
S’instal·len dos mòduls de 6 x 2.40 m, situats a la platja del Varador, i un mòdul a la 
de Ponent. A la platja del Callao hi ha també un equipament de la Creu Roja en les 
construccions del Passeig del Callao. 
 
Torre de vigilància 
 
Hi ha dues torres, una a la platja del Varador i l’altra a la del Callao. 
 
Cadires de vigilància:  
 
Hi ha tres cadires de vigilància, dues a la platja del Varador i una a la del Callao. 
 
Mòdul d’intervenció immediata 
 
Hi ha un mòdul d’intervenció immediata a la platja de Sant Simó. 
 
Pals de bandera 
 
Hi ha sis pals de bandera, un a la platja de ponent, tres a la del Varador, dos a la del 
Callao i un a la de Sant Simó. 
 
 
Punts de megafonia 
 
Hi ha una instal·lació de megafonia des de la platja de Ponent fins a la de Sant Simó, 
amb un total de nou estacions receptores amb altaveus i una estació base situada al 
Passeig del Callao. 
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E.  EQUIPAMENTS 
 
1. Punts de recollida selectiva d’escombraries 
 
Existeixen punts de recollida selectiva des de la platja de Ponent fins la platja de Sant 
Simó. 
 
 
2. Lavabos públics 
 
Hi ha instal·lacions de 4 mòduls de servei d’higiene, 3 dels quals són a la platja del 
Varador i 1 a la platja del Callao. 
 
Els lavabos de les activitats que hi ha a la sorra de la platja (quioscs bar i quioscs de 
menjar i begudes) són de lliure accés per als usuaris de les platges, circumstància 
que haurà de trobar-se indicada amb un rètol suficientment visible. 
 
 
3. Pals de bandera informatius de l’estat de la mar 
 
Hi ha un total de sis pals amb bandera informativa de l’estat del mar, repartits des de 
la platja de Ponent fins la platja de Sant Simó. 
 
 
4. Abalisament 
 
Aquest abalisament delimitarà la zona de bany vigilada de la ciutat per aquesta 
temporada d’acord amb les característiques tècniques expressades a l’informe i 
plànol annex del present Pla. 
 
 
5. Dutxes 
 
Hi ha 18 dutxes repartides al llarg de totes les platges, des de la de Ponent fins la de 
Sant Simó. 
 
 
 
6. Font pública 
 
Hi ha una instal·lació de 8 fonts públiques al passeig marítim des de la platja de 
Ponent fins la platja del Callao. 
 
 
7. Papereres 
 
S’instal·larà una paperera cada 50 m. aproximadament a totes les platges, amb 
reforços de papereres a cadascun dels accessos. 
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8. Passeres 
 
Existeixen 5 passeres de fusta d’aproximació a la platja (4 a la platja del Varador i 1 a 
la platja del Callao). 
 
Existeixen 5 rampes de formigó d’accés a la platja del Varador, l’ús de les quals és 
exclusiu per als vianants, proveïdes d’un element extraïble (pilona) del control d’accés 
dels vehicles. 
 
9. Instal·lacions esportives 
 
5 xarxes de voleibol (1 a la platja del Callao i 4 a la platja del Varador) 
 
1 camp de futbol sala a la platja del Varador. 
 
2 cistelles de bàsquet de tres braços (1 a la platja del Callao i 1 a la platja del 
Varador). 
 
1 circuit de lleure (caminar, córrer, bicicleta) que consta de dos itineraris: un de 6 
quilòmetres i l’altra de 2, que té com a punt de sortida un plafó situat al Passeig del 
Callao i està marcat en fites cada 500 metres. 
 
 
10. Jocs infantils: 
 
3 piràmides i diversos jocs repartits al llarg de la platja i del passeig. 
 
Mataró, gener de 2013 
 
 
 
 

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

Popular, anuncia l’abstenció del seu grup municipal. Som conscients que és un tema 

delicat. Cada any trobem noves fórmules i sempre es queixen d’un costat o de l’altre. 

Sabem que s’ha fet un esforç per poder parlar amb tots els interlocutors i ho agraïm, 

però volem veure com funciona aquesta nova temporada i si veiem que aquesta és la 

fórmula, apostarem per ella. Cal ser oberts per valorar aportacions que puguin fer, 

tant els veïns, com els usuaris, com els particulars que estan en aquesta zona.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

anuncia l’abstenció del seu grup municipal. Som conscients que s’ha intentat arribar 

al màxim consens amb les parts implicades. Atès que es fa una limitació en els actes 

extraordinaris, estaria bé, ja que els amos de les guinguetes fan extres per atraure 

clientela i, a més a més, tenen el handicap del temps i que se’ls fa algun tipus de 

restricció, crec que haurien de tenir algun tipus de benefici com, per exemple, que es 

rebaixin les taxes que paguen per l’ocupació o en matèria de llicències, etc. En 

definitiva, m’agradaria que des del govern municipal es tingués la voluntat de buscar 

la fórmula més adient pels ingressos d’aquestes persones que tenen les guinguetes.  

 
 

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

Catalunya, anuncia el vot favorable del seu grup municipal perquè els consta que s’ha 

fet un esforç important de conjugar els drets dels veïns amb la necessitat que té la 

ciutat de Mataró d’enfortir les activitats que es realitzen a la platja com a pol d’atracció 

i generador d’activitat econòmica.  

Em consta que hi ha hagut diverses reunions amb els propietaris de les guinguetes i 

també la satisfacció d’aquests propietaris. 

 
 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, dóna la raó al Sr. 

López i agraeix al Sr. Rey la feina feta i la seva sensibilitat respecte d’aquest tema.  

La nostra intenció avui era demanar que ho deixessin damunt la taula perquè el Pla 

d’Usos està aprovat. Celebro que s’hagi arribat a aquest punt d’acord amb la 

immensa majoria dels operadors de les guinguetes. Nosaltres ens hi abstenim per 

poder valorar amb tranquil·litat com anirà tot plegat. En el fons de la qüestió el que 

importa és garantir el descans dels veïns i la voluntat del govern i de l’Ajuntament en 

ple que la platja de Mataró tingui uns usos, més enllà dels horaris de sol, per tal 

d’atraure visitants a la nostra ciutat. Hi ha gent que està fent un gran esforç i una gran 

feina i crec que no hem de posar traves, tot i garantint el descans dels veïns.  

La necessària voluntat de defensa d’aquests operadors no passa perquè hi hagi 

d’haver rebaixes pel que fa a la concessió, perquè quan ells es presenten ja saben 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu al Sr. Rey que li estranya molt que no s’hagi 

adreçat a ell per dir-li que l’acord estava tancat. Suposo que ha estat un descuit. 

M’hagués agradat que ho hagués fet perquè ara em podria posicionar una mica 

millor. En aquests moments permeti’m que m’hi abstingui. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).   

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 13,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponent 
als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 
Popular (1). 

 

 
 

VIA PÚBLICA 

 

23  - REDEFINICIÓ PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES 

FRANGES DE PROTECCIÓ DE LES URBANITZACIONS. 
 

Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 16 de l’ordre del 

dia. 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

 
24 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER A LA 

INSTAL•LACIÓ D’UN SISTEMA DE DETECCIÓ DE ROBATORI 

DE CABLEJAT ELÈCTRIC EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC.  
 

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

retira la proposta i la tornarà a formular en forma de prec per ser contestada per 

escrit.  

 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 25 i 34 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 
 

25  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER TAL D’INSTAR AL 

GOVERN MUNICIPAL A FER PÚBLICA LA PLANIFICACIÓ 

ESCOLAR PEL PROPER CURS ESCOLAR 2013-2014 I A 

DEFENSAR LES LÍNIES ESCOLARS PREVISTES EN LA 

PLANIFICACIÓ DELS ENSENYAMENTS OBLIGATORIS A LA 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent: 
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“Estem arribant, com cada any per aquestes dates, al període de preinscripció 
escolar pel que fa als ensenyaments d’educació infantil de segon cicle, 
ensenyaments primaris i ensenyaments secundaris obligatoris. És aquest un moment 
de forta angoixa per les famílies i pels mateixos alumnes més grans. 
 
Enguany, aquest procés, segons dades del mateix Ajuntament en el document lliurat 
l’octubre de l’any passat “Dades i criteris per a la planificació educativa de Mataró 
2013-2020”, afectarà a més de 1.500 nens i nenes de 3 anys que s’escolaritzaran en 
centres d’educació infantil i primària de la nostra ciutat, i a uns 800 nens i nenes de 
12 anys que, trobant-se escolaritzats en centres només d’infantil i primària, hauran 
d’iniciar en un altre centre els seu primer curs d’Ensenyament Secundari Obligatori. 
 
És ben conegut per part de tothom la tensió que aquest procés comporta a les 
famílies i en certa mesura també als infants, especialment als més grans. Cal, per 
tant, des de les diferents administracions, procurar facilitar la màxima informació amb 
la màxima transparència durant tot el procés. 
 
Atès que, segons el document esmentat, pel proper curs escolar caldria l’increment 
d’una línia tant en el primer nivell d’educació infantil com en el primer curs 
d’Ensenyament Secundari Obligatori, per a fer front a l’escolarització de tots els 
infants previstos. 
 
Atès que alguns directors i directores de centres públics han rebut notícies per part 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el sentit que en el 
seu centre es reduirà alguna línia. 
 
Atès que ja el curs passat les retallades varen suposar uns increments de ràtio 
generalitzats a tots els centres de la ciutat. 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Mataró 
adopti els següents ACORDS: 
 
1. Sol·licitar al director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya la planificació escolar prevista pel proper curs escolar, per a 
la ciutat de Mataró. 
 
2. Presentar aquesta planificació al Consell Escolar Municipal i, si s’escau, al 
recentment creat “Observatori de l’Educació a Mataró”, perquè n’informi 
prescriptivament. 
 
3. Exigir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que no es 
redueixi cap línia a la ciutat de Mataró mentre es mantinguin increments de ràtio, 
conseqüència de l’aplicació del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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34  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA A LA 

CIUTAT. 
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“Pròximes a les dates del període de preinscripció escolar, el Govern municipal hauria 
de saber ja quina és la planificació escolar per al proper curs 2013-2014.  
 
Algunes informacions sobre la reducció de línies escolars , sumat a les 
conseqüències de les retallades en Educació per part del Govern de la Generalitat, 
fan créixer la incertesa entre a comunitat educativa de la ciutat i entre les famílies. 
 
És necessari que el Govern reballés amb la màxima transparència i comunicació, tant 
vers els grups municipals com vers les diferents comunitats educatives.  
 
És per això que el Grup Municipal Socialista presenta les següents preguntes: 
 

1. Quins són els criteris sobre els que treballa els Serveis Territorials 
d’Enseyament del Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró per a la 
planificació escolar pel proper curs 2013-2014? 
 

2. Es reduiran línies d’educació primària? s’ampliaran a secundària? Quines? 
 

3. Quan pensa el Govern tenir la planificació escolar pel proper curs i quins 
mecanismes d’informació i  comunicació té previst?” 

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

Popular, opina que el món educatiu viu en tensió perquè han estat anys de retallades, 

augment de les ràtios i ara aquest anunci de que possiblement hi haurà reducció de 

línies. Això genera preocupació, no només als professionals i al professorat, sinó 

també a les famílies. Lamento que costi tant aquest treball conjunt amb la Generalitat. 

El dia que es va anunciar que Serveis Territorials s’instal·laria a la ciutat de Mataró 

nosaltres ho vam celebrar, perquè crèiem que aquest apropament, a més de ser físic, 

també el notaríem en el dia a dia a nivell de la planificació educativa de la ciutat. A 

més, el fet que un exregidor d’aquest Ajuntament en sigui ara el Director crèiem que 
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ho facilitaria. Lamento que s’hagin de presentar mocions sol·licitant al Director de 

Serveis Territorials una planificació escolar prevista per al proper any. És una 

informació tan important que els canals haurien de ser permanents i molt més 

directes. No obstant això, nosaltres hi votarem a favor, encara que som contraris al 

fet que es redueixin línies, quan tenim una realitat que indica que les ràtios estan 

augmentant i dificultant la qualitat educativa. Volem que això se solucioni, però no en 

aquest cas puntual per al proper curs, sinó de forma permanent.  

 
 
 

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

comparteix la preocupació dels docents i de les famílies i anuncia el vot favorable del 

seu grup.  

 
 

 

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

Catalunya, anuncia que farà un vot favorable molt crític. Faré un vot favorable perquè 

diferents motius m’han impedit mirar amb la suficient calma aquesta moció. En el fons 

entenc que el que demanen és positiu i el que volen és el bé de les famílies i de la 

comunitat educativa.  

El que els parla havia tingut dissensions importants amb la Sra. Calvo sobre el tema 

de l’angoixa de les famílies en el moment de la preinscripció en uns anys en què ella 

era la responsable d’educació en aquesta ciutat i es quedaven centenars de nens, 

per exemple, fora de poder accedir al servei de llar d’infants municipal o centenars de 

famílies no podien accedir a l’escola que triaven per als seus fills. Fer segons quines 

afirmacions, quan això del que estem parlant passava fa només un parell o tres de 

cursos, em sembla temerari, tot i entendre la bona fe de la proposta. Jo crec que ens 

quedem curts i que les planificacions no es poden fer de curs en curs. Fa temps que 

venim demanant aquesta planificació al Sr. Galbany, perquè tenim una situació 

canviant. Segurament la matrícula viva que hem tingut durant tots aquests anys no és 

la mateixa que la que tenim ara. Probablement, les incorporacions que s’anaven 

produint durant el curs, ara no s’estan produint amb la mateixa intensitat. Tenim 

dades de naixements d’aquest any, de l’any passat i de fa dos anys, per tant, les 

planificacions no es poden fer de curs en curs. Molt probablement, estem parlant ara 
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d’escoles de primària i la prioritat que tenim realment és on ubicarem tots aquests 

nens que han nascut durant aquests anys o que han arribat a la nostra ciutat amb 

edat d’estar escolaritzats i que hauran de cursar estudis de secundaria. Aquí sí que 

ens situarem amb unes ràtios molt elevades.  

 
 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, anuncia el 

posicionament favorable del seu grup municipal.  

Durant aquests dies buscava la Sra. Calvo, però ha estat malalta i no he pogut parlar 

amb ella. Finalment he parlat aquest matí amb el Sr. Martínez i per això aquests 

canvis d’última hora d’un parell de puntualitzacions.  

Pel que fa a la primera pregunta, esperem que Serveis territorials els facin públics 

properament i esperem que ens clarifiquin quins són els seus criteris. L’Ajuntament té 

molt clars els seus. Els va fer públics al mes d’octubre i els vam fer arribar a tots 

vostès i a diferents estaments de la ciutat.  

La previsió demogràfica d’infantil de tres anys és de 1.514 infants de tres anys, la 

previsió d’escolarització és del 95% de la població que consta en el padró. Estem 

parlant de 1.438 infants de tres anys. La ràtio per aula és de 25 alumnes. La 

incertesa dels actuals moviments migratoris demogràfics fa que aquestes dades 

puguin variar en l’últim moment.  

Quant a l’ESO, la previsió demogràfica de 12 anys és de 1.195 alumnes. La previsió 

d’escolarització és del 115% de la població. Parlem de 1.374 alumnes, resultant una 

ràtio de 30 alumnes per aula.  

Certament estaria molt bé tenir aquest any ara mateix les dades dels nens que han 

deixat les escoles. Això ens serviria molt. 

Respecte a la segona pregunta, segons els criteris de la previsió de grups que es van 

fer públics el passat mes d’octubre, aquest Ajuntament té una previsió per a l’any que 

ve de 57 o 58 grups en total a Mataró. Ara mateix en tenim 57 i en aquests moments 

no es preveu cap reducció de grups.  

La previsió de grups de primer d’ESO és de 46 grups en total a Mataró. Això suposa 

l’increment d’un grup en el cas que es compleixin les previsions demogràfiques més 
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optimistes. Ara mateix no sabem quin és el centre dels que ofereixen ESO que 

necessitaria aquest grup. Anirem veient les dades de la preinscripció.  

En referència a la tercera pregunta, la previsió escolar que vam presentar al mes 

d’octubre és un document obert que haurem d’anar treballant i participar-hi tots 

plegats.  

Quant a la planificació educativa municipal, vam lliurar el document de dades i criteris 

per a la planificació educativa de Mataró 2013-2020 als grups municipals, al Consell 

Plenari de l’IME, al Consell Escolar Municipal, a Serveis Territorials d’Ensenyament i 

a la comunitat educativa. 

Pel que fa al proper curs, la previsió municipal està concretada a l’esmentat 

document, atès que les dades disponibles donen força certesa a la previsió de grups 

necessaris. A partir del 2015, en canvi, les previsions de grups s’hauran de concretar 

segons les possible variacions de l’evolució de la població escolar que es vagi veient. 

Per tant, hem d’estar preocupats, sobretot a partir del 2015, que és on apareixen més 

incògnites. Esperem que el Departament d’Ensenyament ens comuniqui, com més 

aviat millor, les decisions que han pres. Nosaltres estem fent-ne el seguiment.  

 
 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, explica que el Sr. 

Galbany diu que l’Ajuntament no té prevista la reducció de cap grup, però que està a 

l’espera de veure què diuen els Serveis Territorials. Qui ha de portar el lideratge a la 

ciutat en temes educatius és l’Ajuntament i és vostè com a responsable d‘Educació.  

És cert que hi ha alguna escola que està patint per aquesta decisió, que semblava 

que sí que estava presa, sobre la reducció d’una línia. Concretament, ens preocupa 

l’Escola Joan Coromines. Creiem que s’ha de fer una aposta per la construcció del 

nou edifici.  

El que no veiem clar és que l’Ajuntament manifesti una opinió i no mantingui aquest 

lideratge que li correspon davant dels Serveis Territorials.  

Vostè ens ha parlat de xifres i és normal perquè són els criteris que es fan servir. És 

cert que s’ha de fer una previsió més a mig termini i veure com evolucionarà. Ja 

tenim dades de com evolucionarà els propers anys. En aquests criteris vostè no ha 

esmentat, a banda de les xifres, altres criteris com l’equilibri i l’equitat entre les 
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diferents zones de la ciutat, com la qualitat educativa i la cohesió, com l’aposta per 

l’escola pública. Trobem a faltar criteris polítics i són aquests els que vostè ha de 

liderar demanant als Serveis territorials una aposta per la no reducció de les línies i 

pel no increment de les ràtios. Les famílies i la comunitat educativa estan a l’espera. 

Per altra banda, no és de sentit comú, com deia el Sr. Safont-Tria, que hàgim 

d’aprovar propostes de resolució perquè es presenti la planificació educativa.  

El nostre vot és afirmatiu. 

 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, li explica a la Sra. 

Prados que el lideratge el porten des de la Regidoria d’Ensenyament.  

Estem al capdavant. Quan ens van arribar les notícies sobre el tancament d’un grup 

en una escola de Mataró vam estar en contacte amb el director de Serveis 

Territorials, li vaig dir que això no podia ser, li vaig ensenyar els números de la nostra 

ciutat i, fins i tot, li he enviat una carta formal demanant-li que reconsideri aquest 

punt.  

De cara al futur, és un tema que haurem de parlar tots mesurant la ciutat en el seu 

conjunt i per barris.  

Quant a la nova escola de Joan Coromines, també la teníem present a la 

documentació que els vaig fer arribar. És un solar que està a disponibilitat de la 

Generalitat. La ciutat ha fet un esforç enorme i també li hem d’agrair a la Generalitat 

l’esforç que ha fet perquè, davant la situació pressupostària actual, la ciutat ha 

aconseguit tirar endavant el Marta Mata i ara estem en negociacions per tirar 

endavant l’Angeleta Ferrer, que esperem sigui una realitat en tres anys. Serà molt 

difícil aconseguir a curt termini la Joan Coromines. Ara bé, no defallirem i 

continuarem insistint. 
 

 

 

26 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA PER REALITZAR UN PACTE PER LA 

CULTURA A MATARÓ. 
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El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la proposta  que 

ha estat consensuada amb els grups municipals de Convergència i Unió i Partit 

Popular de  Catalunya.  

  

“El context actual de crisi econòmica ha comportat reajustar recursos, repensar 
polítiques i establir prioritats. 
 
Alhora vivim un moment de canvi de cicle, de final d’etapa, i cal obrir noves vies amb 
nous objectius que tinguin el seu fonament en aquest nou escenari i ens permetin 
progressar. 
 
S’encara aquesta situació complexa i difícil tenint clar que cal defensar amb fermesa 
els drets i el benestar aconseguits, i amb la voluntat de situar la ciutat en el terreny de 
les noves oportunitats. 
 
És prou conegut que la cultura, tan a nivell de país com a nivell local, és un dels 
sectors que més està patint els afectes de la crisi. 
 
La gravetat i durada de la crisi, la disminució de la despesa pública, malgrat els 
esforços que s’estan fent en nous projectes, en l’àmbit cultural, la càrrega impositiva 
o la disminució de públics són alguns dels elements que afecten al desenvolupament 
de la cultura a la nostra ciutat com també en el nostre país. 
 
A Mataró, per exemple, la situació i la manca disponibilitat econòmica d’altres 
administracions ha obligat a anul·lar projectes culturals existents o bé estem en plena 
fase de replanteig d’altres. Tot i que no s’ha d’oblidar que també han sorgit noves 
propostes culturals. 
 
La voluntat de superar aquesta situació comporta que la revisió de les polítiques 
culturals no es pot fer anant peça a peça i amb la mirada d’abans, ans al contrari cal 
fer-ho amb una visió global, amb pensament estratègic i sumant a tots els agents 
culturals de la ciutat implicats, fent-los partícips de la diagnosi, de les propostes i dels 
resultats. 
 
A Mataró, estem convençuts que la cultura ha de ser una de les prioritats 
estratègiques de futur.  
 
Les dimensions de la cultura ens indiquen la seva importància: és un sector econòmic 
estratègic que aporta valor afegit i innovació; la seva dimensió social enforteix la 
cohesió, la identitat i els valors;  és l’expressió col·lectiva de les tradicions, costums i 
sentiments d’un poble; la importància de l’aposta per la creativitat popular, com 
exercici artístic o de pensament i d’innovació; o  el pes la cultura com base 
indiscutible de l’educació de qualitat per tothom. 
 
 
Ara més que mai, volem que la cultura sigui un element fonamental, no un ornament. 
Un element central i no perifèric.  
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És per tot això que proposem un Pacte per la Cultura:  per defensar que la cultura 
sigui una prioritat estratègica; per compartir els principis d’una cultura central i 
fonamental;  i per iniciar un procés de debat per elaborar un pla estratègic que 
defineixi els objectius de la cultura de Mataró ens els propers anys. Un Pacte i un 
debat que volem obert, que impliqui als agents culturals de la ciutat ( creadors, 
entitats, empreses i institucions) i que estableixi horitzons i objectius que suscitin el 
màxim consens.   
 
Un Pacte de ciutat per un nou model cultural per Mataró. 
 
Es per tot això que els grups signants proposen al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1. El Ple de l’Ajuntament acorda treballar de manera global i estratègica les 
polítiques culturals per definir un nou model cultural per la ciutat en el marc 
d’un acord polític per un Pacte per a la Cultura a Mataró. 

2. Obrir el Pacte per la Cultura als agents culturals de la ciutat i fer-los 
protagonistes. Ha de ser un Pacte entre institució i societat civil. 

3. El Ple acorda que el govern municipal constitueixi una comissió del Pacte per 
la Cultura en el futur Consell Municipal de Cultura tan aviat com aquest es 
constitueixi per obrir aquest debat.  

4. El govern municipal cercarà els recursos per posar les bases i donar el suport 
tècnic necessari al debat per un Pacte per la Cultura i presentarà als grups 
municipals, durant el primer trimestre de l’any, una proposta de continguts, 
actuacions (Llibre Blanc, Pla Estratègic) i calendari.” 

 

 

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

Popular, expressa que malauradament la cultura acostuma a ser la germaneta pobra 

de les polítiques institucionals, especialment en temps de crisi. 

És evident que la ciutat de Mataró necessita un full de ruta, necessita marcar uns 

horitzons, uns objectius, i que sigui un procés participatiu amb els diferents agents de 

la cultura de la ciutat. Fins aquí hi estic d’acord. 

Amb el que no estic tan d’acord és amb les formes. Ens hem dotat d’una estructura 

organitzativa. Dins d’aquesta estructura organitzativa tenim un futur Consell Municipal 

de la Cultura, que encara no ha estat convocat. El que a mi no m’agrada massa és 

anar sobrecarregant-nos d’estructures organitzatives. Sempre ens queixem que 

aquesta burocràcia de vegades és molt enrevessada. De vegades fem propostes molt 

genèriques i grans pactes, que sovint serveixen per fer-se la foto, però que després el 

que convé és treballar i tirar endavant.  
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Nosaltres donarem a la proposta un sí crític perquè crec que no són les maneres. No 

crec que necessitem una nova comissió. El que s’ha de fer és posar a treballar 

aquest Ajuntament en temes de cultura, dotar-lo de recursos, tenir clars quins són els 

objectius culturals de la ciutat i treballar de valent i, sobretot, obrir espai a la 

participació, perquè la cultura institucional caduca molt ràpid i és la participació la que 

fa que sigui rica. 

 

 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que també faran un sí crític.  

Ens agradaria haver-nos sumat a aquesta proposta de resolució però aquest ROM no 

ens ho permetia.  

Recuperant l’acta de la meva intervenció de l’últim ple, en la proposta de resolució 

sobre Can Xalant, parlàvem a la part expositiva d’una oferta cultural que caldria 

revisar i consensuar amb urgència per tal de no anar d’ensurt en ensurt amb l’excusa 

de la crisi. Més endavant dèiem que el govern municipal presentarà a tots els grups 

del consistori la nova proposta d’activitats del centre, en el marc d’una reflexió més 

àmplia sobre els equipaments culturals de la ciutat. Per tant, nosaltres ja hi fèiem 

referència. És cert que el Sr. Pera, en la seva resposta, va parlar expressament de 

presentar el que avui porten al ple, que és tirar endavant aquest Pla Estratègic per la 

Cultura de la ciutat perquè puguem treballar tots a nivell polític i amb la participació 

dels creadors de la ciutat i de la societat civil. 

Cal liderar des del govern processos com el que aquí portem i no des de l’oposició 

perquè, altrament, sembla que aquest govern no s’acabi de creure aquest pacte per 

la cultura.  

Jo estava molt més a gust amb la proposta de resolució que va presentar el seu grup 

en solitari. Veig que en afegir CIU i el PP hi ha algunes coses que grinyolen una mica. 

Per exemple, del paràgraf cinquè, on parla de “La gravetat i durada de la crisi, la 

disminució de la despesa pública” i afegeix “malgrat els esforços que s’estan fent en 

nous projectes”, no sé de qui és l’esmena, però tinc una lleugera idea de qui podria 

ser. El problema és que malauradament els esforços no els veig perquè CIU s’ha 

carregat la Mostra de Cinema, s’ha carregat el Festival Shakespeare, s’ha volgut 

carregar l’Escola Municipal de Música, quasi es carrega Can Xalant, i ja veurem què 
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passa, i darrerament ha ficat l’ull en les Tres Roques. Per tant, està qüestionant la 

cultura d’aquesta ciutat o d’algunes instal·lacions que havien reeixit des del tripartit.  

Es parla que a Mataró la situació i la manca de disponibilitat econòmica d’altres 

administracions ha obligat a anul·lar projectes. Es parla de manca de disponibilitat, 

però també hi ha una voluntat política i ideològica determinada que fa que apostin per 

un tipus de cultura, en comptes de per una altra. Això és molt legítim. No qüestiono la 

seva cultura però sí qüestiono que sigui únicament per la manca de disponibilitat 

econòmica.  

I quan la proposta diu, més a baix, “A Mataró, estem convençuts que la cultura ha de 

ser una de les prioritats estratègiques de futur”, en això estem d’acord, però del que 

no estic tan convençut és que parlem de la mateixa cultura.  

Hi ha qui pensa que s’ha de fer més incidència sobre la cultura de l’expressió 

col·lectiva, les tradicions, costums i sentiments d’un poble, de la qual no tenim res en 

contra, però sí si aquesta va en detriment de l’altra cultura que nosaltres defensem.  

Sr. López, tot i que no sé si vostè ha fet alguna esmena, el que és evident és que el 

seu partit, a nivell estatal, va fer pujar l’IVA del 8% al 21% a la cultura. Això és un 

greuge important per al món de la cultura.  

Sr. Pera, jo li vaig fer esment que aquesta proposta de resolució havia de contenir el 

Pla Estratègic, perquè un pacte per la cultura, en aquest cas, només seria una 

expressió de voluntats, mentre que el Pla Estratègic és l’instrument indispensable per 

fer-lo efectiu. 

 

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

anuncia el vot positiu del seu grup municipal.  

Hem vist que és una proposta molt genèrica, una proposta d’intencions en la qual 

s’insta a crear una mesa de debat en aquest futur Consell per la Cultura. Ara es 

parlava de tipus de cultura i crec que en aquest consell es podran debatre les cultures 

per les quals aposta un partit o un altre. A nosaltres en hi trobaran sempre que la 

cultura sigui per refermar la nostra identitat com a poble català i espanyol.  

Nosaltres creiem que aquesta proposta és una cosa bona per a la ciutat, encara que 

creiem que s’han de crear una llista de prioritats. Amb això volem dir que cal tenir 

molt en compte els diners que invertim en matèria de cultura, perquè ara hi ha unes 

prioritats bàsiques com fer front a l’atur i la protecció social. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, celebra el que ha dit la Sra. Lora perquè la seva aportació a la proposta 

anava en aquest sentit.  

Sr. Martínez, hem d’entendre la cultura com quelcom més ampli, no com alguns 

defensors de la no pujada de l’IVA, que tributen a Miami i que es manifesten amb una 

part del seu partit demanant que no es pugi l’IVA de la cultura perquè és molt 

important. Estem parlant de cultura de Mataró, estem parlant d’un Pla Estratègic per 

Mataró i d’una millora de la cultura a la ciutat. 

Per altra banda, que consti que si tots haguéssim donat suport a aquesta proposta 

per unanimitat, no hagués comptat com a “una” i, per tant, n’haguéssim pogut 

presentar una altra. Per tant, hem de tenir això present.  

 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 

explica que no només no hauria comptat la proposta, sinó que res impedeix als grups 

que no són proponents de fer esmenes per així votar la proposta.  

El nostre grup donarà suport a la proposta perquè va en la línia del nostre pla de 

mandat i del PAM del qual vostès tenen ja fa molt dies i setmanes l’esborrany. 

El que els parla porta anys aquí i estava acostumat al fet que, moltes vegades, 

respecte a les propostes que anaven en la línia del que feia el govern se’ls deia: “no 

perquè ja ho estem fent”. Doncs bé, aquest grup diu sí perquè és el que hem 

proposat de fer nosaltres també. A més a més, hem parlat moltes vegades amb el Sr. 

Ivan Pera i en l’acord per l’aprovació del pressupost del 2012 ja sortia, i si no ho hem 

pogut fer és per manca de recursos.  

Una de les esmenes que hem fet nosaltres és que es faci en el si del nou Consell 

Municipal de Cultura, precisament per evitar aquesta creació de més comissions. El 

grup municipal socialista ens ho ha acceptat, cosa que li agraïm. 

No entraré a parlar de quins projectes nous hi ha i quins s’han deixat de fer perquè no 

acabaríem mai, però tots coneixem els números deficitaris del Shakespeare o tots 

vam poder veure un festival d’orgue aquest any, que considerem que es pot 

consolidar i durar molt anys, o les activitats a Torre Llauder, aprofitant la seva 
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obertura en motiu del 50è aniversari, que poden funcionar durant anys i servir de 

promoció per a la ciutat, etc. La proposta potser és generalista, però sent generalista 

permet crear debat i permet que tots en puguem parlar en aquest futur Consell de 

Cultura.  

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, apunta que aquest no és 

un text reivindicatiu. És un text que busca un consens bàsic per aconseguir una 

unitat d’acció per la cultura i començar un debat on tothom aporti les seves visions i 

negociar els punts comuns. Ha de ser un debat amb la societat civil i els agents 

culturals, que són els que han de ser protagonistes.  

Agrair als grups el seu sí crític i les cessions que tothom ha fet. 

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

 

 

27 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER LA 

CREACIÓ D’UN MAPA SANITARI DE LA CIUTAT DE MATARÓ. 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que degut a l’aplicació del nou ROM, 

igual que ha passat amb la declaració institucional que havia presentat CIU, la CUP i 

Iniciativa per Catalunya, en relació a declaració de sobirania al Parlament de 

Catalunya, queden sobre la taula pel proper ple. 

 

 

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

Popular,  deixa la proposta sobre la taula, no pel motiu del ROM, sinó perquè el seu 

grup municipal cedeix a la petició d’altres grups de l’oposició de deixar-la sobre la 

taula. Entenem que el ROM no impedeix que avui es pogués discutir aquest punt.  
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El senyor Joan Mora, alcalde president, manifesta que accepta el que diu el Sr. 

Safont-Tria. És per una qüestió d’equilibri i així hem quedat.  

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

28  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA FACULTAT DE 

NÀUTICA DE BARCELONA. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons hem pogut saber pels mitjans de comunicació l’UPC de la qual depèn la 
Facultat de Nàutica de Barcelona, es troba immersa en un procés de reestructuració 
organitzativa i de viabilitat que s’ha de culminar al juliol d’aquest any. 
 
Segons informen aquests mitjans de comunicació una de les opcions d’aquest Pla de 
Viabilitat és la venda de l’edifici que alberga la Facultat de Nàutica de Barcelona, al 
Pla de Palau, aquesta venda solucionaria pel que sembla dos problemes, un 
econòmic i l’altra millorar les instal·lacions que han quedat petites i sense els espais 
necessaris per desenvolupar correctament les activitats docents de la Facultat. 
 
Pel que també hem pogut saber l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja ha fet gestions 
per tal d’atreure cap a la seva localitat aquesta Facultat. 
 
Des del nostre Grup Municipal pensem que dintre dels treballs de desenvolupament 
del sector nàutic a la nostra ciutat seria molt interessant que aquesta Facultat recalés 
a Mataró, per tot el que això podria significar en molts aspectes: és l’única Escola de 
Nàutica de la Mediterrània, té prop de 650 alumnes i un reconegut i guanyat prestigi. 
 
Davant d’aquesta possibilitat de canvi de seu de la Facultat de Nàutica  volem saber 
si el Govern Municipal està fent alguna cosa al respecte per tal de que Mataró sigui la 
nova seu de la FNB. I és també per aquest motiu que presentem les següents 
preguntes: 
 
1.-Té intenció el Govern Municipal de demanar per Mataró la ubicació de la Facultat 
de Nàutica de Barcelona en el cas de que aquesta marxi de la seva ubicació actual, 
tal i com semblaria oportú fer per les oportunitats que això pot generar per la ciutat? 
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2.-Ha realitzat l’Ajuntament de Mataró  alguna gestió per tal de que la FNB recali a la 
ciutat en cas de que la UPC decideixi al juliol de 2013 un canvi d’ubicació de la 
mateixa? 
 
2.-Ens pot informar el Govern Municipal de quines han estat aquestes gestions?” 
 

 
 

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

que, dins del Pla Mataró Marítim, una de les prioritats del govern i del consistori és 

aprofitar millor les oportunitats del mar. Quan vam saber d’aquesta oportunitat, ens 

vam posar en contacte amb el rector de la UPC i amb la Direcció General 

d’Universitats d’una forma discreta, donada la situació que té la Universitat 

Politècnica i havent tingut la pressió que té de Vilanova; per altres raons, hem 

considerat més adient fer-ho així. Si hi ha alguna oportunitat, nosaltres estarem 

atents per intentar aprofitar-la.  
 

 

 

29 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL NOMBRE DE 

DELICTES A LA CIUTAT DURANT LES PASSADES FESTES DE 

NADAL. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Tenim constància de que durant les setmanes prèvies al Nadal i el mateix Nadal es 
van produir diversos robatoris a l’interior de domicilis a la nostra ciutat. En concret 
tenim notícies de que aquests delictes es van perpetrar a Cirera i a les Sureres. 
 
De la mateixa manera ens ha arribat que el cap de setmana de Reis va ser 
especialment “dur” pel que fa a activitat delictiva a diferents indrets de la ciutat amb 
desenes de robatoris a vehicles i d’altres incidències. 
Ens sembla que de confirmar-se les sospites que tenim sobre aquests fets, que són 
només aquells dels que tenim notícies i ens han arribat, la situació no és gens 
positiva. 
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De  fet sobre el tema l’única informació que tenim és que s’ha produït via mitjans de 
comunicació local per la detenció de tres individus que van ser enxampats quan 
robaven a una casa. 
 
Per tot el que hem exposat anteriorment voldríem conèixer amb exactitud les dades 
de delictes denunciats i no de les que te constància l’Ajuntament de Mataró i també si 
s’està portant a terme algun dispositiu (No cal especificar quin) per tal de posar fre a 
aquesta situació. 
 
Per la qual cosa presentem les següents preguntes: 
 
-Quants delictes i de quin tipus s’han denunciat a Mataró durant el desembre de 2012 
i si fos possible la primera setmana del mes de gener del 2013, cap de setmana de 
Reis? 
 
-S’ha posat en marxa algun dispositiu especial de Policia Local i/o Mossos 
d’esquadra per tal de posar fre a aquests fets delictius?” 

 
 
 
 

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

Manteniment, puntualitza que a la part expositiva diu: “voldríem conèixer amb 

exactitud les dades de delictes denunciats i no de les que té constància l’Ajuntament 

de Mataró”. L’Ajuntament de Mataró només té coneixement dels delictes que es 

denuncien. Si un delicte no es denuncia és difícil poder tenir-ne coneixement. Del que 

sí el puc informar és dels delictes que la Policia té en el seu registre de denúncies.  

El fet que no hagin tingut coneixement d’aquestes dades, excepte per la premsa, és 

perquè es donarà compte d’aquestes dades a la propera comissió informativa.  

Des del mes de desembre del 2012 fins al dia 6 de gener del 2013, consten 15 

delictes contra les persones, 29 delictes contra el trànsit, 4 contra l’ordre públic, 3 

contra la salut pública i 411 delictes contra el patrimoni. Els delictes contra el 

patrimoni es desglossen en robatoris a empreses, a establiments, a habitatges, a 

vehicles i robatori amb intimidació. Aquí hi ha unes xifres que, si volen, els hi puc 

facilitar per escrit. En total, entre aquest període que estic analitzant i el mateix 

període de l’any passat s’ha produït un increment. És a dir que, des del desembre del 

2012 al gener del 2013, respecte del desembre del 2011 a la primera setmana de 

gener del 2012, s’ha produït un increment. 
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Pel que fa a la segona pregunta, a cada període de Nadal, hi ha un increment de 

moviment de gent al carrer, a la revetlla de Cap d’Any o de vacances, per tant, 

aquesta gent no està a casa seva.  És per això que es realitzen serveis conjunts amb 

l’objectiu principal de donar seguretat a les zones comercials. Aquest any, igual que 

altres anys, s’han portat a terme aquests dispositius, tant per la Policia Local com pel 

cos dels Mossos d’Esquadra. Igualment, es fan altres serveis en prevenció de 

robatoris durant tot l’any, evidentment sempre en base a les dades dels delictes 

denunciats dels que té coneixement la Policia.  

Si requereixen alguna altra dada més específica, tenint en compte que les dades 

policials tenen un grau de confidencialitat que no ens permet donar-les totes 

públicament, quedo a la seva disposició per als aclariments que necessitin. 

 
 

 

 

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

Catalunya, explica per què no és un error. Aquest era un costum que tenim nosaltres 

que estem a l’oposició i que vostès, quan estaven a l’oposició, també tenien. Li 

recomano que revisi actes de comissions informatives i veurà com més d’una 

discussió havia anat lligada a aquest tema de si es produïen més delictes i de si 

diversos delictes es comptaven com un de sol, com en el cas d’imputar un sol delicte 

de robatori de cotxe al fet de forçar 14 o 15 cotxes, etc. En aquell moment, vostès i 

nosaltres estàvem d’acord i posàvem en dubte aquestes dades. Li recomano que 

revisi les actes de les comissions informatives del mandat anterior on els 

representants del seu partit actuaven exactament igual que ho fem nosaltres ara.  

 
 

 

 

30 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES PERSONES SENSE 

SOSTRE. 
 

La senyora Flori Torres, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 
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presenta el prec següent: 

 
“Segons hem pogut comprovar “in situ” des de ja fa setmanes hi ha una persona 
sense sostre que dorm al pas soterrani que comunica la Plaça de Miquel Biada amb 
l’Estació de Rodalies i el Port de la nostra ciutat. 
 
Pel que també hem pogut saber i es pot comprovar passant per aquest soterrani, 
aquesta persona fa les seves necessitats fisiològiques allà mateix. 
 
Òbviament no es el lloc més digne per que una persona passi la nit, ni tampoc és una 
bona imatge per les moltíssimes persones que diàriament fan us d’aquest pas 
soterrani. 
 
Desconeixem a més si això està passant a altres llocs de la ciutat i si des dels serveis 
socials de l’Ajuntament de Mataró s’han pres mesures i/o s’ha actuat per tal de 
solucionar aquesta situació. Per la qual cosa presentem el següent Prec pel proper 
Ple Municipal: 
 
 Els serveis socials de Mataró prendran les mesures necessàries per tal de posar fi a 
la situació de la persona sense sostre a la qual ens estem referint i en d’altres 
situacions semblants que es puguin produir a la ciutat.” 
 

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

i Consum, explica que l’equip tècnic de detecció i seguiment dels Serveis Socials 

col·labora amb la Policia i entitats socials de la ciutat perquè aquestes persones 

sense sostre i amb risc d’exclusió social es recondueixin. Es detecta la persona, 

s’identifica i s’ofereix l’atenció des dels Serveis Socials, es realitza un diagnòstic i 

s’ofereixen, tant els serveis disponibles de la xarxa pública dels Serveis Socials, com 

també aquelles cobertures necessàries. Això es fa si estan empadronats a la ciutat. 

Si no estan empadronats a la ciutat, s’avisa els Serveis Socials d’altres municipis per 

poder fer la gestió d’ocupar-se de les persones i cobrir les seves necessitats.  

Creu Roja, Càritas i la Fundació Sant Joaquim treballen en el Club Social Andana. 

Aquest Club atén 30 persones sense sostre, els dóna allotjament i dinar, atén les 

seves necessitats d’higiene i de salut, etc. També hi ha tres habitatges, gestionats 

per Betània i La Creu Roja, on hi ha actualment 9 persones en processos de 

recuperació, com un procés d’inclusió social.  

Coneixem el cas de la persona que ens està dient. És una persona que ha estat 

atesa pels Serveis Socials, que assisteix als menjadors socials de Sant Joaquim i se 

li ha ofert el retorn voluntari al seu país en cas de necessitar-ho. Hem de tenir en 
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compte que els professionals dels Serveis Socials arriben fins on arriben. Una 

persona té dret a decidir lliurement on vol estar o sobre la seva vida. Nosaltres 

intentem ajudar i, en aquest sentit, a aquest senyor se l’està ajudant. Ara bé, hem de 

reconduir la situació i acceptem el seu prec perquè ja s’està treballant amb aquest 

senyor i amb altres dels que estem tenint coneixement.  
 

 

31 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PEL COMPLIMENT DEL 

CALENDARI D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI 

DE L’ESCOLA MARTA MATA. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Aviat farà un any que la delegació territorial d’Ensenyament de la Generalitat i 
l’empresa GISA van anunciar l’inici de les obres de construcció de la nova escola 
Marta Mata a la carretera de Cirera i el compromís de tenir-les enllestides 
definitivament el 2013.  
 
Al grup municipal de la CUP ens ha arribat la inquietud de la comunitat educativa de 
l’escola Marta Mata davant la sensació que actualment les obres estan aturades o bé 
ha minvat molt el ritme i la quantitat d’operaris que hi treballen. 
 
També hem sabut que el lliurament de les claus de l’escola previst el mes de març 
s’ha ajornat fins el mes de maig. 
 
Davant la inquietud de la comunitat educativa, el grup municipal de la CUP fa les 
preguntes següents: 
 

1) S’estan complint al ritme previst els terminis de construcció de la nova escola 
Marta Mata a la carretera de Cirera? 
 

2) Per quin motiu s’ha endarrerit el lliurament de claus de l’escola per poder-hi 
començar l’activitat? 

 
3) S’estan complint tots els controls de qualitat en la construcció de l’edifici? 

 
4) S’ha previst la participació de l’AMPA en el seguiment de les obres? 
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5) Es manté la previsió de lliurament de l’escola el 2013 per tal que es pugui 
iniciar amb normalitat el curs 2013-2014 al nou edifici?” 

 

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

fa a la primera pregunta, que a l’acta de replanteig de l’obra del dia 30 de juliol del 

2012 la direcció facultativa va donar la data d’acabament de l’obra pel 30 de maig de 

2013. El ritme actual de l’obra es manté i la data d’acabament és la prevista. 

La data que vostè esmenta del mes de març del 2013 va ser un termini avançat que 

es va valorar el passat setembre com a possible d’aconseguir, gràcies a la bona 

marxa de l’obra durant el 2012. 

Pel que fa a la segona pregunta, a dia d’avui no hi ha endarreriment en relació amb 

la data prevista per la direcció facultativa. 

En referència a la tercera pregunta, els controls de qualitat els realitza el Servei 

d’Infraestructures de la Generalitat i el seguiment es fa des del servei corresponent 

del nostre Ajuntament. La qualitat s’ajusta a les determinacions del projecte executiu.  

Quant a la quarta pregunta, s’ha previst que l’AMPA pugui fer el seguiment d’aquesta 

obra, quan estigui una mica més avançada i els tècnics ens indiquin que ja no hi ha 

risc per a les persones per poder-hi accedir. Tot i així, des de Serveis Territorials 

s’està coordinant amb el Consell Escolar de l’escola fer un seguiment abans del 

lliurament de claus per començar a ultimar algun detall o alguna proposta que es 

vulgui fer des del Consell Escolar a la Generalitat com a millora de l’escola, i anar 

preveient aquest lliurament de claus i aquest inici de l’activitat de cara a l’any que ve i 

acabar de deixar-ho tot correcte durant aquest estiu.  

Respecte a la cinquena pregunta, les dades que tenim indiquen que es podrà iniciar 

el curs amb tota normalitat.  
 

 

 

32 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA MANCA DE RESPOSTA DEL GOVERN 

MUNICIPAL A LES SOL•LICITUDS REALITZADES VIA 
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REGISTRE MUNICIPAL PER PART DE L’ASSOCIACIÓ DE 

VEÏNS DE CERDANYOLA. 
 

El senyor Juan Antonio Ciller, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“L’Associació de veïns de Cerdanyola que ens ha fet arribar informació en referència 
a diverses sol·licituds de consultes formulades a distints departaments del govern de 
la ciutat i registrades en les oficines d’atenció ciutadana amb diferents dates de l’any 
2012. 
 
Davant les reiteratives mostres de silenci administratiu per part del govern municipal i 
vista la indefensió de l’Associació de veïns de Cerdanyola formulem la següent 
pregunta:  
 

1. Quins són els motius pels què el govern municipal no ha contestat aquestes 
sol·licituds en temps i forma? 

 
 
I formulem el següent prec: 
 

1. El govern municipal atendarà i farà arribar el requerits documents amb 
celeritat i urgència a l'Associació de Veïns de Cerdanyola  el més aviat 
possible. “ 

 
 
  
 
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Constanza 

Rodríguez, en representació de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, qui expressa la 

falta de resposta als nombrosos escrits adreçats al govern local demanant informació 

sobre diverses matèries com, per exemple, la situació de l’ensenyament al barri de 

Cerdanyola pel que fa l’escolarització de més de 100 nens que han d’assistir a 

escoles de fora del barri, la situació de dos solars destinats a la construcció de noves 

escoles bressol i l’ampliació de l’escola d’adults Els Tarongers.  

 
 

 

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

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

fa a la pregunta, que no hi ha cap motiu per no contestar les sol·licituds que fa 
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l’Associació de Veïns de Cerdanyola, com qualsevol altre associació. Ja vam tenir 

ocasió de comentar-ho ella i jo. L’últim trimestre de 2012 hem buscat tots els escrits 

entrats per l’Associació de Veïns de Cerdanyola i han estat tots contestats, si bé és 

cert que alguns escrits, per les seves característiques i la seva complexitat, no han 

estat respostos per escrit, sinó a través d’una trobada amb membres de l’Associació 

de Veïns de Cerdanyola, on s’ha lliurat la documentació i s’han donat tota mena 

d’explicacions. De tot això hi ha documentació i es pot acreditar. Hem trobat una 

sol·licitud, referent a l’últim trimestre de l’any 2012, que demana informació sobre 

l’equipament de Torre Palauet, que la setmana que ve serà contestada com cal. 

Vostè sap, com a membre del Consell Territorial de Cerdanyola, que algunes de les 

coses que es pregunten van ser respostes en una visita que el Consell Territorial va 

fer a l’equipament. En tot cas, això no treu que l’escrit s’hagi de respondre i així ho 

farem amb la màxima celeritat. Els demano disculpes pel fet que hagi quedat aquest 

escrit sense respondre.  

Jo he anotat dos documents que la Sra. Constanza Rodríguez ha citat perquè a la 

relació que jo tinc no hi són. Si ella els ha citat és perquè van ser entrats, per tant, 

haurem de buscar el motiu. Estic convençut que el regidor d’Ensenyament no tindrà 

cap inconvenient a respondre’ls.  
 

 

 

33 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PROGRAMA JUNTS PER L’ESPORT.  
 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta 

següent: 

 
“El grup municipal socialista no es cansarà de repetir que uns dels objectius de la 
regidoria d’esports ha de ser estar al servei de l'esport de la ciutat per ajudar als clubs 
a ser forts tan a nivell esportiu com a nivell institucional. 
 
En aquests moments, això es concreta, per exemple, en ajudar als clubs a trobar 
finançament més enllà de les ajudes públiques, minvants, i això ha de ser una de les 
ocupacions principals del regidor d'esports. 
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Per aquests motius, i tal i com ja varem dir en un altre Ple,  volem saber com estan 
evolucionant els projectes d’esponsorització que es porten a terme des d’esports, tan 
el Junts per l’esport com d’altres iniciatives. 
 
Recordem que l’objectiu de la campanya Junts és fer coincidir els interessos de clubs 
i patrocinadors per sortir-ne tots beneficiats - sobretot els clubs i l'esport. 
 
Per això, per la seva importància estratègica pels clubs i per la ciutat; perquè no es 
percep cap presència de la campanya de manera notòria a la ciutat o com a mínim a 
les IEM; i perquè el retorn que rebem del món de l’esport és que vostès no hi creuen i 
no se’n preocupen prou, els formulem les preguntes següents: 
 

1. Quina valoració fa del funcionament de la campanya Junts per l’Esport durant 
l’any 2012?   

2. Quins resultats n’han obtingut els Clubs? Com avaluen els clubs el 
funcionament de la campanya? 

3. Quins objectius concrets tenen per l’any  2013?” 

 
 
 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, respon, pel que fa 

a la primera pregunta, que la valoració que es fa des de la regidoria d’Esports és que 

és una campanya que es va iniciar el 2011 i que s’ha consolidat durant el 2012. 

Cal revisar-la, però, des del punt de vista de l’efectivitat, de l’interès que té per als 

clubs i pel cost econòmic que té per a l’Ajuntament. És per aquest motiu que en el 

PAM del 2013, en el punt 7.3.4.1, parlem d’impulsar una segona fase d’ajust per 

l’esport de Mataró, reconsiderant els clubs, els patrocinadors i criteris per formar-ne 

part, ampliant-los, si cal. Cal evolucionar, cal que ens adaptem a l’entorn econòmic 

actual per poder aconseguir l’objectiu de beneficiar al màxim l’esport i els clubs de la 

nostra ciutat. Hem de valorar, per exemple, quina importància té un patrocinador que 

pugui aportar una quantitat minsa, però que estigui fent un esforç important.  

 

En referència a la segona pregunta, els resultats de la campanya han continuat 

servint per visualitzar, a través de M1 Televisió i els plafons de les diferents 

instal·lacions esportives, l’activitat dels clubs i la imatge dels patrocinadors. Ha estat 

un instrument que com a mínim ha servit per mantenir els mateixos patrocinadors, 

excepte Caixa Laietana, i en alguns casos incrementar algun patrocinador, com va 

ser recentment l’Aliança, o rebre noves aportacions d’esponsoritzacions 



 97

esporàdiques d’empreses com Mataró Park, que està fent un esforç important per la 

nostra ciutat i li hem d’agrair.  

També hi ha interès d’algun nou club per entrar-hi.  

 

Quant a la tercera pregunta, l’objectiu és impulsar una nova fase d’ajust per l’esport a 

Mataró, reconsiderant clubs, patrocinadors i criteris per formar-ne part.  

Hi ha una gran dificultat per trobar finançament, però no defallirem per estar al costat 

de l’esport a Mataró i per anar buscant noves alternatives. Estem negociant ara 

mateix algun projecte i esperem que aviat puguem fer una nova aportació a aquest 

programa. 

 

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, expressa que quan revisa 

l’avaluació que fa el govern del PAM 2012, respecte del programa Junts per l’Esport 

(punt 7.3.4), no hi diu res, només surt el títol. No hi ha cap valoració, no hi ha cap 

avaluació i tampoc hi ha cap explicació.  

En el punt 7.3.5, desenvolupar el pla d’esponsorització de l’esport de Mataró, que era 

aquella proposta interessant de la targeta Visa, aquí diu que està al 0%, que no està 

iniciat per problemes tècnics i que s’iniciarà el proper any. Jo ja veig que s’ha de 

revisar, però al PAM del proper any ens trobem que hi ha una segona fase. Si l’any 

que ve ens trobem en aquesta situació, suposo que al PAM del següent any ens 

trobarem una tercera fase, i així de fase en fase fins no se sap quan.  

És un tema urgent i prioritari. S’ha de posar imaginació i trobar la manera de tirar-ho 

endavant. Altres entitats ho estan aconseguint i nosaltres no ens podem quedar 

enrere perquè podem deixar els clubs molt despenjats.  
 
 

 

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

estan darrere del tema. Hi estem treballant i de ben segur que l’esport de la ciutat en 

sortirà beneficiat.  
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Pel que fa al punt 7.3.5, que és el de la targeta Visa, hi estem treballant. Això depèn 

d’una empresa que ens ofereix aquest projecte, que ens sembla interessant per a la 

ciutat i que pot ajudar els clubs econòmicament. Ens diuen que en poc temps ens 

faran una oferta que anirà cap on nosaltres demanàvem. 

Nosaltres no defallim i estem atents a qualsevol oportunitat.  

 

 

 

 

34  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA A LA 

CIUTAT. 
 

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 25 de l’ordre del 

dia. 

 
 

 

35  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’ACOMPLIMENT DE LA PROPOSTA DE 

RESOLUCIÓ APROVADA AL PLE ORDINARI DEL DESEMBRE 

DEL 2012 SOBRE LA CAIXA LAIETANA. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la 

pregunta següent: 

 
“El passat ple ordinari del desembre de l’any passat els grups municipals socialista, 
CiU, PP i ICV-EUiA van presentar una proposta de resolució per tal que no es reduís 
l’aportació de l’obra social de Caixa Laietana a la nostra ciutat i perquè l’aportació de 
la indemnització anunciada degut a la dimissió del seu president anés destinada a  
crear un fons per a pal·liar les circumstàncies de penúria en les que es troben 
algunes de les persones afectades pels productes financers ofertats per l’antiga 
entitat financera, que va ser aprovada. 
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Els acords que es van prendre van ser aquests: 
 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a vetllar i a impulsar el manteniment de l’obra 
social que fins ara ha portat l’obra social de caixa Laietana a la Nostra ciutat. 
 
2. Sol·licitar als responsables de Caixa Laietana que renunciïn a la percepció de la 
indemnització i que el seu import vagi destinat a crear un fons social per a pal·liar les 
circumstàncies de penúria en les que es troben algunes de les persones/famílies 
afectades per la compra de productes d’alt risc financer ofertats per l’antiga caixa 
Laietana. 
 
3. Instar a la Generalitat de Catalunya, dins de les seves funcions de Protectorat, a 
vetllar per la salvaguarda de l’important patrimoni de la Fundació Caixa Laietana. 
 
4. Instar al Govern de l’Estat a prendre les mesures necessàries per tal d’evitar la 
percepció d’aquestes indemnitzacions per part de la direcció anterior. 

 

5. Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als antics 
responsables de caixa Laietana. 
 

Havent passat pràcticament dos mesos des d’aquesta aprovació, formulem la 
següent pregunta per a que li sigui resposta en el Ple municipal: 
 
1.- Què ha fet l’Alcalde al respecte?” 

 

 

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

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

compliment de la proposta aprovada, es va donar trasllat del seu text íntegre a la 

Generalitat de Catalunya, a la Caixa Laietana i a la Fundació Caixa Laietana. Però 

l’actuació d’aquest ajuntament no s’ha limitat només a això.   L’Alcaldia es va adreçar 

per escrit al President Executiu de BANKIA comunicant la inquietud de l’ajuntament 

per la conservació de l’obra social de CAIXA LAIETANA i sol·licitant-li una entrevista. 

En concret, en l’escrit es comunicava textualment el següent: 

“És cert que la situació actual de l'entitat financera que vostè presideix, de la qual 

forma part Caixa Laietana, està provocant, als ciutadans i ciutadanes de Mataró, unes 

incerteses i inquietuds, no només pel futur de l'entitat en si, sinó per la important obra 

social que la Fundació Caixa Laietana ha fet històricament en aquesta ciutat i a la 

comarca, amb un arrelament social, en moltes ocasions, exemplar. Aquesta tasca, 

sens dubte, avui es veu amenaçada seriosament. 
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Per aquest motiu, i perquè crec d'especial interès manifestar la preocupació existent i 

la necessitat de garantir la continuïtat de l'obra social de Caixa Laietana, li sol · licito 

una entrevista per tractar personalment aquests aspectes i oferir el suport de 

l'Ajuntament de Mataró per tal de col · laborar, en la mesura del possible, per 

assegurar la supervivència i viabilitat futura de la Fundació.” 

 

Així mateix, aquest Ajuntament, i personalment el seu alcalde, ha participat 

activament en la definició del procés de transformació de la Fundació CAIXA 

LAIETANA en una Fundació Especial, en vetllar pel compliment dels seus estatuts i 

per assegurar-ne la seva funció social. 

Així, s’han mantingut reiterats contactes amb la Conselleria d’Economia i 

Coneixement de la Generalitat, amb els representants de l’Ajuntament de Mataró a 

l’Assemblea General de Caixa Laietana i amb els actuals responsables de BANKIA a 

Catalunya. 

A nivell del Congrés de Diputats, l’Alcalde personalment ha traslladat la preocupació i 

les necessitats de la ciutat respecte la nova Fundació a diferents diputats catalans, 

amb el prec que vetllessin, també, perquè aquest procés contribuís a reforçar el 

paper social de la Fundació i la seva vinculació a la ciutat i al Maresme i la 

conservació del patrimoni de l’entitat. 

Però la tasca d’aquest Ajuntament no s’acaba aquí. Va molt més enllà del mandat de 

la proposta que es va aprovar en el plenari. 

El compromís de vetllar per la continuïtat de l’obra social i pel patrimoni de la 

Fundació, han de continuar no només durant aquest procés de transformació, sinó 

que també posteriorment, perquè aquesta és una de les prioritats del Govern tal i com 

el propi alcalde, reiteradament en aquest Ple, però també en les mitjans de 

comunicació  i en diferents actes públics, no s’ha cansat d’explicar amb paraules 

clares i entenedores per a tothom. 

 

 

 

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

Alcalde que no és la primera vegada que li adreça una pregunta personalment i que 
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aquesta la contesta el primer Tinent d’Alcalde. Vostès decideixen qui contesta i jo 

només ho constato, ni tan sols ho critico.  

En tot cas, com que es fa referència a les cartes enviades a diputats, ens agradaria 

saber a quins diputats i de quins grups polítics són aquests diputats, donat que 

aquesta va ser una proposta aprovada per un nombre important, no recordo si per 

unanimitat de tot el ple de l’Ajuntament. Els altres partits també tenim diputats a 

Madrid. En tot cas, li faré aquesta pregunta per escrit, si no hi té inconvenient. 
 

 

36 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE L’ABANDONAMENT DELS CONSELLS 

MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ PER PART DE LA FAVM. 
 

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

pregunta següent: 
 
“Aquest Grup Municipal ha tingut coneixement, pels propis afectats i pels mitjans de 
comunicació, de l’abandonament del conjunt dels Consells Municipals de la Federació 
d’Associació de Veïns de Mataró, l’entitat que té des de sempre coma gran prioritat la 
Participació Ciutadana i els processos oberts de presa de decisions compartides amb 
els Governs corresponents. 
 
Des del Grup Municipal Socialista pensem que aquesta baixa és més que 
significativa, alhora que treu a la llum que alguna cosa no està funcionant 
políticament a nivell de Participació Ciutadana quan l’entitat que és el màxim 
exponent en la matèria, amb aquella amb la qual hauria d’haver, com així ha estat 
històricament, una relació preeminent en aquests temes, se sent menystinguda per 
segona vegada en mesos, i decideix abandonar els Consells de Participació. 
 
En els darrers sis anys, la coalició que composa l’actual Govern de la ciutat, 
coincidíem repetidament amb aquella que ho vam fer a l’anterior mandat, que la 
participació d’una entitat com la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, entitat 
de segon grau que engloba les catorze associacions de veïns dels barris de Mataró, 
era primordial per la seva feina transversal i per ser autèntics referents als seus en la 
majoria dels casos al seu territori. I coincidíem en que, a més a més, la participació 
quedava molt coixa si ells no hi participàvem. Imaginem que aquesta coincidència 
encara hi és. 
 
Per això, fem, per ser contestades al següent Ple, les següents preguntes: 
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1. Quina valoració política ha fet el govern municipal de l’abandonament de la FAVM 
dels processos participatius i més concretament dels Consells de Participació? Quina 
valoració fa ara el Govern de l’absència anunciada la FAVM dels consells? Seran 
aquests igual de valuosos, o ho seran menys, ara? 
 
2. Quines mesures es prendran per què no es torni a produir un fracàs tant 
lamentable quan, després d’un any de feina, no hi volen participar aquells que tenen 
la Participació com a gran prioritat? 
 
3. Per quina raó pensa el Govern que els problemes amb les entitats i les queixes 
pels processos participatius s’han succeït i incrementat des d’inici de mandat?” 
 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals,  comparteix la 

preocupació amb el Sr. Fernández.  

Creiem que la participació de la Federació d’Associacions de Veïns en els diferents 

consells municipals, siguin sectorials o territorials, és indispensable. Són un element 

transversal i és fonamental la seva participació. Per tant, no deixa de preocupar-nos 

aquesta situació. Vostè sap que hi va haver una reunió a mitjans de la setmana 

passada i suposo que vostè va poder parlar per telèfon amb diferents persones del 

moviment veïnal, entre elles, el President de la Federació, però el comunicat no el 

vam rebre oficialment fins ahir, dia 6, a quarts d’onze del matí. Ahir mateix ens vam 

posar en contacte amb el President de la Federació per avançar la trobada mensual 

que mantenim. Segur que l’avançarem, però no tant com nosaltres voldríem perquè, 

en aquests moments, el President de la Federació és de viatge, per tant, no serà 

possible fins la setmana que ve. Parlarem de quins són els motius que han fet que 

prenguessin aquesta decisió.  

Per altra banda, avui mateix hem convocat la comissió de seguiment per tal de fer 

entre tots, els grups municipals, la Federació d’Associacions de Veïns i els membres 

elegits pel Consell de Ciutat, aquestes valoracions que vostè ens demana. 

Quan parla d’entitats, entenc que ho fa de manera més general i que parla d’altres 

agrupacions a més a més de les associacions de veïns i les federacions 

d’associacions de veïns. Permeti’m que li demani una mica més de temps per aplicar 

els nous reglaments, atès que es van aprovar fa molt poc i vostè sap que hi ha 

d’haver un procés. Avui hem aprovat aquest Reglament de Registre Ciutadà, al mes 

d’abril constituirem els nous consells i en el propi procés ens vam marcar que al cap 
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de l’any faríem una revisió d’aquest funcionament. Per tant, jo crec que és massa 

aviat per fer una valoració. 
 

 

El senyor Carlos Fernàndez, regidor del grup municipal Socialista, comenta que a la 

part expositiva ja diuen que no posen les dates, però que ja hi havia un coneixement 

d’un primer abandonament dels consells a finals del novembre. Si des de finals de 

novembre vostès no han trobat encara la fórmula de fer-los participar, donada la  

importància que veig que compartim, pensem que alguna cosa a nivell polític ha 

fallat.  

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, respon que, si el 

temps ara no ho permet, després poden comentar a què es refereix exactament 

aquesta última intervenció. 

Li llegiré només un tros de l’acta de la darrera sessió del Consell Territorial de 

Cerdanyola, on el membre que més va intervenir, per part de la Federació 

d’Associacions de Veïns a la comissió de seguiment i que, a més a més, ve en 

representació de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, diu que: “com a representant 

de la federació en aquesta comissió, ratifico que el text final debatut i consensuat en 

el marc de la comissió de seguiment ha estat aprovat pel ple municipal sense 

modificacions” i afegeix que: “la comissió va funcionar molt bé i personalment estic 

força satisfet de la feina feta”. Per tant, jo respecto plenament el debat posterior amb 

altres membres de la federació que els ha portat a aquesta decisió i d’això és del que 

vull parlar amb ells. En tot cas, l’opinió no deu ser unànime. Aquesta reunió al 

Consell Territorial va tenir lloc el dia 12 de desembre. 
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37 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE VAGA PER 

PART DELS TREBALLADORS DE L’EMPRESA FCC, SA 

MATARÓ, ENCARREGADA DEL SERVEI DE NETEJA I 

RECOLLIDA DE LA BROSSA A LA NOSTRA CIUTAT.   

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

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

 
“Aquest 1 de febrer, el comitè d’empresa de Fomento de Construcciones y Contratas 
(FCC) S.A.-Mataró, empresa encarregada del servei de neteja viària i recollida de 
residus a la nostra ciutat, ha convocat una vaga indefinida que està previst que 
comenci el 14 de febrer de 2013, a les 22.00 hores. Aquesta convocatòria de vaga va 
dirigida a 125 treballadors i treballadores aproximadament. 
 
Els motius que esgrimeix el comitè d’empresa per convocar la vaga són: 
 

- L’incompliment del conveni col·lectiu vigent, així com l’acord de mediació 
davant del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

 
- La estabilitat de l’ocupació. 

 
El comitè demana que es compleixi el conveni col·lectiu, i ja ha fet arribar la 
convocatòria de vaga al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) S.A.-Mataró és l’empresa 
encarregada del servei de neteja viària i recollida de residus a la nostra ciutat. La 
convocatòria d’una vaga en aquesta empresa pot ocasionar una situació 
d’excepcional alarma a la nostra ciutat, amb una eventual no recollida de la brossa 
als nostres carrers. 
 
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) S.A.-Mataró acusa directament 
l’actual govern municipal de no reconèixer el conveni col·lectiu signat per als anys 
2008-2011, ni tampoc l’acord subscrit el passat 7 de novembre de 2012 davant la 
Generalitat de Catalunya sobre el conveni col·lectiu per als anys 2012-2013. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ICV-EUiA formula al govern municipal les 
següents PREGUNTES: 
 
1. És coneixedor el govern municipal del preacord signat entre la Direcció General 

de Relacions Laborals, la part empresarial i la part de la representació dels 
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treballadors i treballadores? En cas afirmatiu, per què es nega el govern municipal 
a acceptar aquest preacord? 

 
2. Per què el govern municipal ha incomplert el compromís que tenia amb la part 

social de constituir una comissió negociadora abans del 15 de gener de 2013? 
 
3. Com pensa el govern municipal abordar la situació de conflicte laboral creada a 

l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) S.A.-Mataró, amb 
convocatòria de vaga indefinida inclosa? 

 
4. És conscient el govern municipal de l’alarma social que pot provocar a la nostra 

ciutat el fet que no es reculli la brossa? 
 
5. Què argumenta el govern municipal davant les acusacions de l’empresa pel 

suposat no reconeixement del conveni 2008-2011?” 
 
 
 
 
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Emilia 

Juarez, en representació de Comissions Obreres, qui expressa la situació en la que 

es troben els treballadors i treballadores de la contracta municipal de neteja pública i 

recollida d’escombraries, després d’haver negociat un conveni col·lectiu amb 

congelació salarial i pèrdua de poder adquisitiu. 

 
 
 

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

Manteniment, explica que a ella sempre li atribueixen actes que feia el grup municipal 

al que pertany ara quan estava a l’oposició. Per tant, ja sé que vostè tampoc estava a 

l’anterior govern, però com que el seu partit formava part del govern tripartit anterior, 

del 2008 al 2011, em permetré la llicència d’incloure’l a les contestes que li donaré.  

Pel que fa a la primera pregunta, som coneixedors del preacord entre l’empresa i els 

seus treballadors, tant el de l’any 2008-2011, on hi va haver un conveni signat entre 

empresa i treballadors, com del preacord firmat el novembre del 2012, que va ser un 

conveni de salari per a l’any 2012 de congelació de sou. L’Ajuntament de Mataró té 

un contracte amb l’empresa Fomento, que va néixer d’un concurs que aquesta 

empresa va guanyar. Aquest és un contracte que manté les condicions econòmiques. 

Nosaltres no ens neguem a acceptar un acord de conveni entre empresa i 

treballadors, nosaltres tenim un contracte amb aquesta empresa, que l’Ajuntament 

està obligat a complir, amb un import econòmic determinat, però com a govern no 
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tenim capacitat per dir que pugem ara aquest contracte perquè l’empresa diu que li 

devem dos milions d’euros.  

En referència a la segona pregunta, des del mes de novembre passat, en què 

l’empresa va arribar a aquest acord amb els treballadors, i fins al 25 de gener de 

2013, és a dir, tres o quatre dies abans que Fomento enviés aquesta carta als seus 

treballadors, aquest govern va estar negociant amb l’empresa per trobar una solució, 

perquè és cert que Fomento diu que ha hagut d’arribar a aquesta decisió perquè 

l’Ajuntament li deu dos milions d’euros. M’agradaria que quedés clar que aquests dos 

milions d’euros nosaltres no els podem reconèixer, així com així, sense cap 

document que acrediti que hi ha aquest deute. Per tant, nosaltres hem estat 

negociant amb l’empresa fins al moment en què la seva situació inamovible de dir 

“volem que ens pagueu aquests dos milions d’euros”, ens ha obligat a dir que 

nosaltres no podem modificar el contracte.  

Quant a la tercera pregunta, nosaltres estem al costat dels treballadors que ens van 

demanar que hi hagués un suport o un acompanyament del govern a aquest acte de 

conciliació. Vam oferir enviar algun membre de l’Ajuntament a aquest acte i així ho 

farem. Si no es desconvoca la vaga, s’haurà de constituir una comissió de seguiment 

per controlar el compliment dels serveis mínims establerts que ordeni la Generalitat. 

Respecte a la quarta pregunta, som conscients de l’alarma social. 

 

 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, interromp a la Sra. Calpe perquè si li acabat 

el temps de 5 minuts del que disposava per contestar, igual que la resta de grups. 

Varem quedar que seria estricte, i li sap greu en aquest punt. 

Manifesta que aquest govern s’ha compromès en Junta de Portaveus a treballar 

activament per a que aquesta vaga no es produeixi. Fer complir a l’empresa les seves 

obligacions que té contretes amb aquest Ajuntament, i que aquest Ajuntament 

compleix tot allò que té signat. Per tant davant d’unes circumstàncies com aquesta, 

hem de demanar a l’empresa que retiri les amenaces que ha fet als treballadors i 

continuar treballar en la línia de buscar un acord que sigui possible, però no exigir 

coses que no existeixen en el contracte. 
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38 -   PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENTS ALS 

ACORDS DEL PLE QUE COMPROMETEN L’AJUNTAMENT A 

NO PAGAR CRÈDITS A BANKIA FINS QUE L’ENTITAT 

BANCÀRIA RETORNI ELS DINERS ALS AFECTATS PER 

L’ESTAFA DE LES PREFERENTS. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada dijous 13 de desembre de 
2012, va aprovar en el punt 7 de l’ordre del dia, una proposta de resolució referent 
Bankia i la Fundació Caixa Laietana. 
 
Concretament, els acords aprovats són els següents: 
 

1- Emplaçar per escrit al  govern de la Generalitat de Catalunya, fruit del resultat 
de les eleccions del 25-N del 2012  a reprendre la Comissió d’Investigació 
sobre les Caixes d’Estalvi Catalanes el més aviat possible i no més enllà de 4  
mesos d’ençà la seva constitució. 

 
2- Requerir al senyor Ibern, així com qualsevol altre càrrec dirigent de la Caixa 

Laietana, que no cobrin indemnització per abandonar un vaixell que han 
enfonsat. 
 

3- Instar a la comissió gestora de la Fundació Caixa Laietana, a impedir cap 
indemnització dels seus càrrecs gerents així com establir que, en tractar-se 
d’una entitat sense ànim de lucre, els càrrecs són honorífics no remunerats.  

 
4- Instar a Bankia a retornar immediatament tot el capital estafat als clients de les 

participacions preferents seguint el següent criteri: 
 

• Persones amb necessitats econòmiques per arribar a final de mes: en efectiu. 
• Persones minusvàlides/amb dependència/incapacitades legalment: en efectiu. 
• Persones més grans de 80 anys: en efectiu. 
• Persones que guanyarien un judici per la via civil per incompliment o mala 

aplicació de la normativa: en efectiu. 
• Persones a les que hi ha falsificació de firmes o firmes amb el dit: en efectiu. 
• Les altres persones: retorn del capital en un màxim de 4 anys amb interès 

reduït i disposicions parcials fixades. 
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5- Que l’Ajuntament de Mataró consideri il·legítim qualsevol deute adquirit amb 

Caixa Laietana i que no el retorni fins que l’entitat financera es comprometi a 
complir els acords 2, 3 i 4 d’aquesta proposta de resolució. 

 
6- Instar les administracions competents i la Fundació Caixa Laietana a garantir 

l’ús públic i universal de tot el patrimoni de la Fundació Caixa Laietana a la 
població. 

 

A dia d’avui encara no tenim cap notícia de les accions concertes que ha fet el govern 
municipal per fer complir cadascun dels sis acords aprovats. 
 
És per això que el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró fa les 
preguntes següents, per ser contestades al Ple. 
 

1. S’ha emplaçat per escrit al  govern de la Generalitat de Catalunya a reprendre 
la Comissió d’Investigació sobre les Caixes d’Estalvi Catalanes? Quina ha 
estat la resposta? 

 
2. S’ha requerit al senyor Ibern que no cobri la indemnització de 525.000€? Hi ha 

hagut resposta? 
 

3. S’ha instat la comissió gestora de la Fundació Caixa Laietana, a impedir cap 
indemnització dels seus càrrecs gerents? Hi ha hagut resposta? 

 
4. S’ha instat Bankia a retornar immediatament el capital estafat als clients de les 

participacions preferents? Hi ha hagut resposta? 
 
5. Com es pensa complir l’acord de no retornar crèdits contrets amb Caixa 

Laietana, actualment Bankia, fins que l’entitat financera retorni els diners 
estafats als clients amb Participacions Preferents? 

 
6. Quines gestions s’han amb la Fundació Caixa Laietana per donar un ús públic 

i universal al patrimoni de la Fundació, entre el qual es troba la Biblioteca 
Caixa Laietana ubicada a la plaça de l’Ajuntament?” 

 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals,  respon a les 

preguntes 1, 2 i 3 dient que en compliment a la proposta aprovada, es va donar 

trasllat del seu text íntegre a la Generalitat de Catalunya, a la Caixa Laietana i a la 

Fundació Caixa Laietana. Desgraciadament, a hores d’ara no s’ha obtingut cap 

resposta. Som coneixedors que un cop constituït el nou Parlament de Catalunya com 

a resultat de les eleccions del dia 25 de novembre, hi ha la voluntat de reemprendre 

els treballs de la Comissió. 
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Respecte a la pregunta 4, sobre el problema de les participacions preferents, com 

vostè sap perquè n’és membre actiu, s’ha constituït una comissió expressa. Les 

accions de l’ajuntament respecte aquesta problemàtica es canalitzen a través de la 

Comissió. Ahir, precisament, (ho ha explicat molt bé fa uns hores el Sr. Daniel 

Herrera) s’explicava les accions que s’han dut a terme recentment i que vostè ja 

coneix, entre elles, s’ha demanat una entrevista amb el Director executiu de BANKIA, 

el Ministre d’Economia i Competitivitat i al Fiscal General de Catalunya. 

Com sap també, la posició d’aquest govern respecte aquest tema és ferma i fins i tot 

bel·ligerant. La comissió està fent molt bona feina i esperem que, anant tots junts, la 

ciutat, l’Ajuntament, els afectats, les entitats i plataformes d’afectats, puguem 

contribuir a solucionar l’especificitat de la problemàtica a la ciutat de Mataró. 

En quant a la pregunta 5, l’Ajuntament continua retornant els crèdit contrets amb 

Caixa Laietana. I és que no podem fer una altra cosa. L’ordre de prelació dels crèdits, 

establert per la constitució, ens hi  obliga. I també ens hi obliga una altra cosa. 

Malauradament les relacions Ajuntament de Mataró (GRUP) i entitats financeres, 

l’entramat de deutes bancaris que tenim, no ens permeten situar-nos en aquesta 

posició de força que ens demana la proposta, sense sortir-ne benparats. 

I per últim contesta a la pregunta 6, dient que com ja s’ha explicat en la pregunta 

formulada per un altre grup, aquest Ajuntament, i personalment el seu alcalde, ha 

participat activament en la definició del procés de transformació de la Fundació Caixa 

Laietana en una Fundació Especial, en vetllar pel compliment dels seus estatuts i per 

assegurar-ne la seva funció social. Així, s’han mantingut reiterats contactes amb la 

Conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat, amb els representants de 

l’Ajuntament de Mataró a l’Assemblea General de Caixa Laietana i amb els actuals 

responsables de BANKIA a Catalunya. Entre l’objectiu de preservar el patrimoni de 

l’entitat hi ha, sens dubte, la biblioteca. I les converses amb l’entitat també van 

orientades a aconseguir-ne un destí públic. 

 

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

Popular demana que els enviïn una còpia de les cartes que s’han enviar a la 

Generalitat, al Sr. Ibern i a la Fundació.  
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I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts d’onze de la nit, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  
 


