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NÚM. 04/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE MARÇ DE 2013. 
================================================================= 

 

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

de dos mil tretze, essent les 19 hores i deu minuts de la tarda, es reuneix 

l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-

President, 

 

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

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

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 
DECRET 
1486/2013 de 4 de març 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 de març 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 març 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: extraordinària de 20-12-

2012, extraordinària urgent de 20-12-2012 i ordinària de 10 de gener de 2013.   
  
2    DESPATX  OFICIAL 
 
 
   DICTAMENS 
  
   Alcaldia 
 
3   Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 1127/2013 de 18 de febrer, de delegació 

Presidència Consells Territorials. 
 
  
   CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
   Direcció de Serveis Econòmics 
   Servei d’Ingressos 
 
4   Aprovació provisional modificacions de les Ordenances Fiscals de l’exercici 

2013 (decret 1259/2013). 
 
5   Aprovació dels preus públics per al servei de les impressions i fotocopies de la 

Biblioteca Antoni Comas 
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   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
   Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge 
 
6   Aprovació inicial modificació Pla General d’Ordenació Municipal, referent a la 

titularitat del sistema d'equipaments comunitaris, en concret l’article 275 de les 
NNUU del Pla General d’Ordenació. 

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

Municipal relativa a l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt. 
 
8   Aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 28 de la normativa del 

Pla Especial Arquitectònic de Mataró 1999 
  
9   Declarar d’interès social per a la ciutat de Mataró, la instal•lació d’un centre 

comercial de gran format, i així com el seu emplaçament a l’illa formada per la 
Ronda Alfons XII/Miquel Biada/Torrijos/Passatge Torrijos. 

 
10   Declarar d’interès social i cultural per a la ciutat de Mataró, la reconstrucció del 

conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt per destinar-ho a equipament 
públic municipal. 

 
11   Conveni amb l’Associació Plataforma Salvem Can Fàbregas 
 
 
   Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
12   Aprovació de correccions de la Memòria del Pla d'usos i serveis de temporada 

de   les platges de Mataró. 
 
13   Aprovar modificació del Reglament regulador del règim sancionador aplicable 

als mòduls de temporada de la platja de Mataró. 
 
  
   Via Pública  
 
14   Donar compte de l’aprovació del Pla de Seguretat Local de Mataró 2013-2015 

aprovat per la Junta Local de Seguretat del passat dia 5 de febrer de 2013. 
 
  
 
   CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
   Servei de Benestar Social 
 
15   Adhesió al conveni per a la creació del fons social d’habitatges, signat pels 

Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment, i de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la 
Plataforma del Tercer Sector i el sector bancari. 
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   Direcció de Cultura 
 
16   Reconeixement de la Processó General del Divendres Sant com a Patrimoni 

Cultural de la Ciutat 
 
 
   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
17   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 

Catalunya per declarar a Josep Ibern “persona non grata” a Mataró. 
 
18   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Partit 

Popular de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa per garantir el bon funcionament dels mitjans de comunicació 
municipals i les relacions institucionals de l’ajuntament de Mataró. 

 
 
  PRECS I PREGUNTES 
 
19   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el resultat de les 

gestions fetes per l’alcalde en relació a l’accident a l’estació de Mataró fa un 
any. 

 
20   Prec que presenta el grup municipal Socialista demanant la elaboració i 

aplicació d’un Protocol d’actuació policial en cas de festes d’afluència massiva. 
 
21   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista relativa al canvi de gestió de 

la recollida de residus comercials. 
 
22   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la privatització de 

l’Hospital de Mataró. 
 
23   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el projecte 

d’instal•lació de la gespa artificial al camp municipal de futbol de Vista Alegre-
Molins. 

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

el robatori de les claus a nens/es i/o joves per tal d’accedir al seu domicili. 
 
25   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

l’anunci del govern municipal d’instal•lar càmeres de videovigilància a la 
ciutat. 

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

l’impacte de les noves ordenances fiscals en els petits negocis de la ciutat. 
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27   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les obres dels 
vestidors del nou grau de cafè del Tecnocampus. 

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

Esquerra Unida i Alternativa a propòsit del compromís adquirit pel Ple 
municipal del passat febrer de demanar al govern de la Generalitat de 
Catalunya la no supressió de línies escolars a la nostra ciutat mentre hi 
persisteixin increments de ràtio. 

 
29   Pregunta/Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre 

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

les incidències que provoquen determinades especies d’aus i el seu control a 
l’actualitat. 

 
31   Pregunta que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre la 

possible privatització de l’Hospital de Mataró. 
 
32   Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per 

l’acompliment dels acords de retirar dels parcs i jardins municipals l’herbicida 
tòxic Glifosat i substituir els agrotòxics per alternatives respectuoses, 
sostenibles i sense risc. 

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

referent a la relació entre el Consorci Sanitari del Maresme i l’empresa CCM 
Estratègies i Salut, SL 

 
 
 

 
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: EXTRAORDINÀRIA DE 20-12-2012, 

EXTRAORDINÀRIA URGENT DE 20-12-2012 I ORDINÀRIA DE 

10 DE GENER DE 2013. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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2  -  DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 

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

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

relatiu a una Proposta de Resolució que presenten tots els grups 
municipals en motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores. 
 
La Sra. Olga Ortiz, regidora del grup municipal de CIU, dóna lectura a la 
part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Mataró de continuar 
treballant per la igualtat real de dones i homes al nostre municipi, mitjançant 
polítiques municipals transversals i  accions proactives davant  les situacions 
de discriminació i de vulnerabilitat dels drets laborals de les treballadores, així 
com les necessitats i interessos d’ambdós per tal de construir una societat 
més equitativa i justa. 

Segon.- Instar al desplegament de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per 
a la igualtat efectiva de dones i homes. 

Tercer.- Adherir-nos al manifest institucional del Dia Internacional de les 
Dones Treballadores, que elaboren diferents institucions i organismes , amb 
motiu del dia 8 de març, el qual adjuntem a aquesta declaració institucional. 

Quart.- Donar trasllat del present acord a qui correspongui, Associacions i 
Vocalies de dones, de la ciutat, entitats de dones de la Comarca, i Institut 
Català de la Dona.” 

 
 
 

2. Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de CIU, 
ICV-EUIA, PSC i CUP, i els vots en contra dels grups municipals de PPC 
i PxC sobre una Declaració Institucional que va presentar el grup 
municipal de CIU d’adhesió a la Declaració de Sobirania i el Dret a 
Decidir del poble de Catalunya.  

 
  El Sr. Alcalde dóna lectura a la part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 
2013, per la qual acordà iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a 
decidir, d’acord amb els principis de Sobirania, Legitimitat democràtica, 
Transparència, Diàleg, Cohesió social, Europeisme, Legalitat i Participació. 
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Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.” 
 
 

3.  Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de CIU, 
PSC I PPC i les abstencions dels grups municipals de la CUP, ICV-EUIA 
I PxC relatiu a una Declaració Institucional que va presentar el grup 
municipal Socialista per donar suport a la cimera econòmica i social del 
proper 16 de març. 
 

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

 
“1. Que es constitueixi una xarxa d’últim recurs de lluita contra l’exclusió 
liderada pel Govern en coordinació amb els ens locals i amb la participació 
dels agents i entitats socials, a la que es convidi a participar les altres 
institucions, entitats i empreses privades del país, per tal que totes les 
persones en situació objectiva de pobresa i risc imminent d’exclusió social, 
tinguin accés a un seguit de recursos, garantint-ne les prestacions mínimes 
següents: Atenció i seguiment des dels serveis socials bàsics a través d’una 
persona professional de referència, ajuts al lloguer de l’habitatge i mediació 
davant risc de processos de desnonament, fórmules per a garantir l’accés a 
aliments i als serveis bàsics d’energia i aigua, accés a la Renda Mínima 
d’Inserció, atenció específica als infants per assegurar els mínims en 
l’alimentació, els serveis bàsics de la llar i anar a escola en condicions 
d’igualtat efectiva, ajuts específics per accedir a les necessitats en farmàcia i 
el conjunt de serveis al voltant de la salut. 
 
2. Que es tiri endavant un Pla de Xoc contra l’atur juvenil i l’atur de llarga 
durada amb dos eixos d’intervenció: a) Millorar la capacitat d’ocupar-se de les 
persones aturades a través d’un Programa extraordinari de formació i treball 
per persones aturades de llarga durada amb baixa qualificació i/o sense 
experiència professional, un Programa extraordinari d’ocupació pública per 
persones aturades sense prestació ni subsidi d’atur. I b) Reactivació 
econòmica per tal de crear ocupació a través de l’estímul a la creació 
d’ocupació en sectors vinculats a la sostenibilitat com l’estalvi i l’eficiència 
energètica, rehabilitació d’edificis, especialment en l’accessibilitat i barris en 
risc de degradació, millorar l’accés al treball reforçant la transparència del 
mercat de treball: fomentar l’actuació d’intermediació del SOC, directament i 
amb nous dispositius d’inserció laboral en cooperació públic-públic i públic-
privat. I treballar per l’accés de tothom al treball garantint la igualtat en 
l’ocupació a les persones amb especials dificultats que requereixen d’una 
atenció especifica i addicional: reforç de les empreses de l’economia social, 
cooperatives i empreses d’inserció i intensificar les mesures d’inserció laborals 
en espais de treball normalitzats per a persones amb especials dificultats i 
suport als CET’s i a la seva transformació i vigilància del compliment LISMI. 
 
3. Demanar que en els propers pressupostos de la Generalitat es mantinguin 
els programes de mediació que fan que els barris conservin un clima de 
convivència molt difícil de mantenir amb l’atur elevat. 
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4. Garantir que els ajuntaments rebin el finançament necessari i de manera 
estable per poder mantenir les prestacions socials bàsiques i garantir els drets 
socials i l’exercici de la igualtat d’oportunitats.  
 
5. Demanar a la Generalitat que aprovi de forma urgent un pla de retorn del 
deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les 
subvencions, assegurant el cobrament de les mateixes.  
 
6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades 
amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de 
desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de 
lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les 
famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge 
per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les 
Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE). 
 
7. 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 que tenen pendents.  
 
8. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la 
Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
 

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

relatiu a una Declaració Institucional sobre el Tractat Internacional de 
Comerç d’Armes. 

  
 El Sr. Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de CIU, dóna 

lectura a la part dispositiva dels acords: 
 

““PPrriimmeerr..--    DDeemmaannaa  aall  MMiinniissttrree//aa  ddee  AAffeerrss  EExxtteerriioorrss  ddeell  ggoovveerrnn  dd''EEssppaannyyaa  aa  
mmaanntteenniirr  eell  ssuuppoorrtt  aall  TTrraaccttaatt  ssoobbrree  eell  CCoommeerrçç  dd''AArrmmeess  ((TTCCAA)),,  aa  qquuee  ss''aasssseegguurrii  
qquuee  aall  22001133  ss''aaddooppttii,,  ii  aa  qquuee  eell  TTrraaccttaatt  ssoobbrree  eell  CCoommeerrçç  dd''AArrmmeess  ((TTCCAA))  
iinncclloogguuii::  
 
11..  uunnaa  ""RReeggllaa  dd''OOrr""  ddeell  DDrreett  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeellss  DDrreettss  HHuummaannss  ii  eell  DDrreett  

IInntteerrnnaacciioonnaall  HHuummaanniittaarrii  qquuee  pprroohhiibbeeiixxii  qquuee  ss''aauuttoorriittzzii  uunnaa  ttrraannssffeerrèènncciiaa  
dd''aarrmmeess  qquuaann  eexxiisstteeiixxii  uunn  rriisscc  ssuubbssttaanncciiaall  qquuee  lleess  aarrmmeess  oobbjjeeccttee  ddee  llaa  
ttrraannssffeerrèènncciiaa  ss''uuttiilliittzzaarraann  ppeerr  ccoommeettrree,,  oo  ffaacciilliittaarr  qquuee  eess  ccoommeettiinn,,  vviioollaacciioonnss  
ggrreeuuss  ddeell  DDrreett  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeellss  DDrreettss  HHuummaannss  ii  eell  DDrreett  IInntteerrnnaacciioonnaall  
HHuummaanniittaarrii..    

22..  uunnaa  ccoobbeerrttuurraa  eexxhhaauussttiivvaa  qquuee  iinncclloogguuii  ccoonnttrroollss  ssoobbrree  ttootteess  lleess  aarrmmeess,,  
mmuunniicciioonnss,,  aarrmmaammeenntt  ii  mmaatteerriiaallss  ccoonnnneexxooss  ii  ssoobbrree  ttootteess  lleess  ttrraannssffeerrèènncciieess..  
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33..  rreegguullaacciioonnss  ssòòlliiddeess  eenn  eellss  ssiisstteemmeess  ddee  ccoonncceessssiióó  ddee  lllliiccèènncciieess,,  
ttrraannssppaarrèènncciiaa  ii  pprreesseennttaacciióó  dd''iinnffoorrmmeess  

 
SSeeggoonn..--  FFaa  uunnaa  ccrriiddaa  aall  ggoovveerrnn  eessppaannyyooll  ppeerrqquuèè  uuttiilliittzzii  ttoottss  eellss  mmiittjjaannss  
ddiipplloommààttiiccss  aa  llaa  sseevvaa  ddiissppoossiicciióó  ppeerr  ccoonnttaaccttaarr  aammbb  ttoottss  eellss  ggoovveerrnnss  ii  ss''aasssseegguurrii  
qquuee  lleess  qqüüeessttiioonnss  eessmmeennttaaddeess  eenn  eell  ppuunntt  aanntteerriioorr  ss''iinncclloouueenn  eenn  eell  TTCCAA..  
 
TTeerrcceerr..--  DDóónnaa  iinnssttrruucccciioonnss  aall  SSeeccrreettaarrii  ddee  ll''AAjjuunnttaammeenntt  ppeerrqquuèè  rreemmeettii  aaqquueesstt  
aaccoorrdd  aall  MMiinniisstteerrii  dd''AAffeerrss  EExxtteerriioorrss  dd’’EEssppaannyyaa..”” 

 
 
 
5.  Acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de CIU, 

PSC, PPC, ICV_EUIA i la CUP i l’abstenció del grup municipal de PxC 
relatiu a una Proposta de Resolució que va presentar el grup municipal 
d’ICV-EUIA per reclamar l’alliberament dels presos polítics saharauís 
del campament de Gdeim Izik. 

     
    El regidor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA, 

dóna compte i llegeix la part dispositiva dels acords: 
 

“Primer: Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del 
Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la 
llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el grup de 24 presos de 
Gdeim Izik, recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com 
demanar la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la 
necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans en 
el Sàhara Occidental i recolzar una solució del conflicte basada en l'exercici 
del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses 
resolucions de les Nacions Unides. 
 
Segon: Traslladar el present acord al Ministre d'Afers Exteriors d’Espanya, a 
l’Ambaixador del Marroc a Madrid, al President del Congrés de Diputats, al 
President del Senat, al President del Parlament Europeu i a l'Alt 
Representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i Política de 
Seguretat.” 

 
 
 

DICTAMENS 
 

Alcaldia 
 

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

1127/2013 DE 18 DE FEBRER, DE DELEGACIÓ PRESIDÈNCIA 

CONSELLS TERRITORIALS. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

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

Decret següent : 

 

 “DECRET 
1127/2013 de 18 de febrer 

Assumpte: Delegació Presidència Consells Territorials. 
Òrgan: Secretaria General 
 
 
El Ple municipal de 13 de desembre de 2012 va aprovar definitivament el Reglament 
de Participació Ciutadana, el qual va aprovar un Reglament marc dels Consells 
Municipals i d’un nou mapa de Consells. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2766/2012 de 25 d’abril es va atribuir al Sr. Pere 
Galbany i Duran la delegació específica d’atribucions d’impuls i definició del Pla 
Integral de Barris del Nord, que ara amb el nou mapa de Consells queda dividit en dos 
Consells. El primer constituït per Via Europa i La Llàntia, i en segon, per Cirera, 
Molins, Vista Alegre i Camí de la Serra. 
 
A la vista de l’anterior, correspon a l’alcaldia nomenar els Presidents dels nous 
Consells Territorials.  
 
En virtut de les atribucions que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Revocar el Decret núm. 2766/2012 de 25 d’abril de delegació efectuada a 
favor del regidor Sr. Pere Galbany i Duran en matèria del Pla Integral de Barris del 
Nord. 
 
Segon.- Atribuir a la regidora Sra. Olga Ortiz Moreno la delegació específica de 
Presidenta del Consell Territorial de Via Europa i La Llàntia.  
 
Tercer.-  Atribuir al regidor Sr. Pere Galbany i Duran la delegació específica de 
President del  Consell Territorial de Cirera, Molins, Vista Alegre i Camí de la Serra.   
 
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’advocació per si de l’òrgan delegant. 
 
Sisè.-  Els acords adoptats pels regidors delegats en relació a la matèria delegada 
tindrà 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 18 de febrer 
de 2013,  RESOLC:”. 
 
Setè- 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.” 
 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
SERVEI D’INGRESSOS 

 
4 - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS DE LES 

ORDENANCES FISCALS DE L’EXERCICI 2013 (DECRET 

1259/2013). 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Per Decret núm. 1259/2013 de 21 de febrer s’ha aprovat un avantprojecte de 
modificacions d’alguns aspectes de les ordenances fiscals de 2013 en el qual s’inclou 
la proposta següent:  
 
Una vegada publicades les ordenances fiscals aprovades per a l’exercici 2013 (BOP 
de 31 de desembre de 2012) s’han detectat alguns aspectes de les mateixes que es 
proposen modificar, seguint el mateix tràmit que per la seva aprovació, totes elles 
amb criteri no restrictiu dels drets dels contribuents i que en funció de la seva 
naturalesa les podem diferenciar en els següents grups de modificacions. 
 
1. Modificació de tarifes  
 

a) Taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública, i per la utilització 
privativa i aprofitament especial del domini públic municipal. 
 
Tal i com es va informar en la darrera Comissió Informativa Municipal 
d’Administració i Atenció Ciutadana de 14 de febrer de 2013 en línies d’actuació, 
es  revisa l’increment aprovat per 2013 de la taxa per ocupació a la via pública de 
terrasses amb taules i cadires i es proposa un increment gradual del 16% anual 
durant cinc anys, iniciant aquest procés dintre del mateix exercici 2013.  
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Per una altre banda s’eliminen a proposta del Servei de Llicències els conceptes 
A.1.1, A.1.2 i  A.1.3 (diferents models de taules segons ordenança municipal) per 
que quedaran obsolets durant l’exercici 2013, en desaparèixer els models de 
referència del Reglament d’Activitats  i per ja estar reflectits en els conceptes 
A.1.4.  

 
Posteriorment, a la data de la present proposta també es recull una altra 
suggeriment del servei de Llicències en relació a altres tarifes per conceptes 
d’ocupació vinculats a activitats econòmiques: Taulells de venda, tendals, 
banderoles, pissarres i exposició d’articles a la via pública.  

Finalment s’introdueix una Disposició Transitòria, només per 2013, per conferir la 
possibilitat de que aquelles terrasses que tinguin llicència anual pel 2013 puguin 
optar per reduir el nombre de taules durant el darrer trimestre de l’any amb la 
mateixa tarifa anual prorratejada. 
 
S’ha estudiat la legalitat dels efectes retroactius, des de l’1 de gener de 2013, de 
la modificació proposada. La modificació esmentada no genera restricció de drets 
als interessats. L’informe jurídic del Servei d’Ingressos que  consta a l’expedient, 
analitza la jurisprudència que permet questa possibilitat en circumstàncies 
especials i per fets imposables que no s’han acabat de completar en el moment 
de modificar l’ordenança. Per aquests motius es considera procedent la proposta. 
 
Es modifica per tant l’ordenança en el sentit que consta a l’annex del present 
Decret, concretament:  
L’art. 5. Quota A.1 i  La Disposició Transitòria Única. 
 
 
b) Taxa per la prestació de serveis  als mercats municipals 
 
La Direcció de Promoció Econòmica proposa l’exempció de la taxa per traspàs de 
parades entre parents fins a segon grau de consanguinitat o primer d’afinitat, els 
treballadors amb contracte indefinit amb més de dos anys d’antiguitat i pels actes 
“mortis causa” . Es recollirà  a l’ordenança de la citada Taxa, tant pels mercats 
fixes com pels de venda no sedentària que, en aquests supòsits, la quota del 
traspàs serà “zero”.  
Es modifica per tant l’ordenança en el sentit que consta a l’annexa del present 
Decret, concretament:  
L’art. 5.  apartat Parades de mercats fixos i de venda no sedentària.  
 
Disposició Final: els efectes de la modificació serà a partir de la publicació de la 
mateixa en el BOP. 
 
 
c) Taxa pels documents que expedeixi o estengui l’administració 
 
La Direcció de Promoció Econòmica proposa la modificació de l’art. 6 apartat 7.3 
relatiu a les COMPULSES aprovar una “quota zero”  en els següents supòsits: 
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“Compulses per a persones en situació d’atur, demandants d’ocupació, sempre 
que la documentació a compulsar estigui relacionada amb la participació en 
programes d’informació, orientació, formació o inserció professional”. 
 
Disposició Final: els efectes de la modificació serà a partir de la publicació de la 
mateixa en el BOP. 
 
d) Taxa per les llicencies ambientals  
 
En els apartats relatius a la bonificació del 60% de la quota perquè la persona 
titular de la llicencia està en situació d’atur i a la subvenció del 50% de la quota 
per ser la persona menor de 30 anys, des de Promoció econòmica es proposa 
especificar, ampliant el criteri, que també poden gaudir-ne aquelles persones que, 
reunint els mateixos requisits totes elles, han format una entitat sense personalitat 
jurídica. 
 
Disposició Final: els efectes de la modificació serà a partir de la publicació de la 
mateixa en el BOP i abastarà els expedients iniciats a partir de l’1 de gener de 
2013, en no haver exhaurit el fet imposable del tribut. 
 
 

2.- Altres modificacions: correccions d’errors materials  
 

A – Aclariment relatiu a la quota pel volant d’empadronament i residència de 
l’ordenança reguladora de la Taxa pels documents que expedeixi o estengui 
l’administració  
 
Es proposa mantenir  la quota zero pel volant d’empadronament i residència 
que va ser aprovada fa anys i que no consta la voluntat de modificar-la. En el 
text de l’ordenança no hi figura la quota zero per causa d’un error material que 
es va produir en introduir una tarifa diferent per aquells certificats de padró 
històrics no automatitzats. 
 
El redactat de la única tarifa modificada és el de l’epígraf  3.3.1. : 
Certificacions i volants  històrics de convivència a partir del 1996 : 2 € 
Per tant es proposa recuperar en el text de l’ordenança la quota zero en  
l’apartat  3.3.5  en el següent sentit: volants d'empadronament i residència que 
acrediten la residència o convivència a Mataró en data posterior a l'any 1996 : 
quota zero.  
 
B - Rectificació de l’error material relatiu a l’Ordenança fiscal reguladora de la 
Taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública, i per la utilització 
privativa i aprofitament especial del domini públic municipal. 
 
L’art. 3.2 es remet a les ocupacions de l’art. 5 A 8, que després de la nova 
estructura de l’ordenança aprovada per 2013 ha de referir-se a l’epígraf A.6. 
 
c- Rectificació de l’error material relatiu a l’Ordenança reguladora de la  Taxa 
per les llicencies ambientals  
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Concretament, a l’apartat Ñ de l’art. 6  1er paràgraf on diu 2012 ha de dir 2013 
i al segon paràgraf on diu 50% ha de dir 60% perquè es refereix a la 
bonificació de l’apartat N). 
 

De conformitat amb el que disposen l’art. 17 del Text Refós aprovat per RDL 2/2004 
de 5 de març pel qual s’aprovà la Llei reguladora de les Hisendes Locals, sobre els 
procediment per a la modificació de les ordenances fiscals i els articles 10 de la Llei 
General Tributària i 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. I, vistos l’informe 
jurídic del Servei d’Ingressos i l’informe de la Intervenció de Fons, proposo al Ple de 
l’Ajuntament l’ adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la modificació de les taxes de 2013 pels aspectes 
indicats a la part expositiva de les ordenances fiscals vigents per a 2013 , que suposa 
la modificació dels articles i disposicions de les ordenances següents, segons es 
detalla a l’annexa de la present Resolució, que forma part de la mateixa: 
 
- Taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública, i per la utilització privativa 
i aprofitament especial del domini públic municipal. 

Es modifiquen: l’art. 5.( Quota A.1, per taules i cadires, tarifes A.2. i  A.5), l’art. 
3.2 i la Disposició Transitòria Única, tots ells amb efectes des de 1 de gener 
de 2013. 

- Taxa per la prestació de serveis  als mercats municipals 
Es modifiquen: l’art. 5 (apartats de parades de mercats fixos i de venda no 
sedentària) i  la Disposició Final que ha de recollir els efectes d’aquesta 
modificació. 

- Taxa pels documents que expedeixi o estengui l’administració 
Es modifiquen: l’art. 6 apartat 7.3 i els apartats 3.3.1. i  3.3.5  així com  la 
Disposició Final, sobre els efectes de les dues  modificacions. 

-Taxa per les llicencies ambientals  
Es modifiquen els apartats N) i Ñ) de l’art. 6 i la Disposició Final que regula els 
efectes de les modificacions. 
 

SEGON.-  Exposar al públic aquests acords provisionals  en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament,  així com el text de les modificacions fetes a les ordenances fiscals 
reguladores de les taxes. 
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions  de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la 
província i en un dels diaris de major difusió de la província.  
 
Durant aquest  període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en 
resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense que s’hagin  presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 
 
 



 15

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

Popular, manifesta que els usuaris i propietaris de les terrasses han vist que 

l’augment de taxes que s’havia produït en les ordenances fiscals era desmesurat i 

s'han queixat amb raó. Per tant, veiem positiu que l’augment sigui gradual, un 16% 

anual. També veiem bé que s’adapti a les diferents necessitats. És a dir, que a 

aquelles terrasses que en temporada baixa vulguin reduir les taules, se’ls rebaixi la 

tarifa. En general, doncs, el nostre vot serà afirmatiu, tot i que volem deixar palès que 

aquest sector, en els propers cinc anys, rebran una pujada important de les taxes per 

les seves terrasses.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu vot afirmatiu. Rectificar és de 

savis i, per tant, benvinguda la rectificació, tot i que potser, de vegades, amb els 

estudis i experts de què es disposen aquestes coses no haurien de passar.  

Aquesta és una bona notícia per als restauradors i les persones que regenten bars i 

tenen terrasses, però això suposarà una disminució dels ingressos municipals 

pressupostats. És per això que ens agradaria saber com afectarà això en els 

pressupostos que s’estan elaborant en aquest Ajuntament per a l’any 2013.  

Finalment, destacar que de les taxes pels documents que expedeixi o estengui 

l’administració, em sembla molt bé que aquestes possibles compulses en persones 

que necessitin fer-les per buscar feina resultin en quota zero. Nosaltres vam 

presentar aquesta al·legació en el seu moment i celebrem que ara s’hagi tingut en 

compte. Com també s’ha tingut en compte un cas que li vam enviar al Sr. Rey, que és 

la taxa per llicències ambientals, que ens ha permès esbrinar que hi havia un cert buit 

que no permetia que segons quin tipus d’empresa, per exemple, en aquest cas, una 

societat civil particular, es pogués beneficiar també de les bonificacions de les quals 

altres empreses o entitats jurídiques se’n podien beneficiar.  

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

expressa que el seu grup està d’acord amb la modificació de la taxa per la prestació 

de serveis als mercats municipals, la taxa pels documents i la taxa per les llicències 

ambientals, però no ho està amb la modificació de la taxa per ocupacions de sòl, 
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subsòl i vol de la via pública, i per la utilització privativa i aprofitament especial del 

domini públic municipal. És per això que no podem donar suport a aquest punt de 

l’ordre del dia, ni tan sols abstenir-nos-hi. No es tracta d’una reducció de preus, tal 

com ha dit el Sr. Rey, sinó un augment progressiu dels preus durant cinc anys. 

Passo a llegir una carta que aquest matí he entrat per registre, adreçada al Sr. 

Alcalde de Mataró: “Fa unes setmanes des de PxC vam iniciar una recollida de 

signatures, concretament 400, per mostrar el nostre desacord amb l’augment de la 

taxa del servei de terrasses a bars i restaurants de Mataró aprovada recentment a les 

ordenances fiscals per a l’any 2013 a l’Ajuntament de Mataró. Així com també 

rebutgem la modificació que es portarà al ple del 7 de març sobre l’increment gradual 

del 16% anual durant 5 anys que es vol iniciar dins del mateix exercici 2013. En 

l’actual context de crisi econòmica, l’alça constitueix un greuge econòmic a 

l’hostaleria de Mataró, tenint present que aquest és dels escassos negocis que a dia 

d’avui se sustenten. Amb la present volem deixar constància que aquesta pujada ens 

perjudica a tots, tant a clients com a responsables dels bars i restaurants. És per això 

que demanem sensibilitat amb els negocis de restauració, ja que és un sector prou 

castigat ja, sobretot des de l’aplicació de la llei antitabac. És per això que els 

sotasignats, les 400 signatures que li hem presentat aquest matí, volem instar el 

govern municipal per tal que rebaixi la taxa perquè la trobem abusiva.” 

 
 
 
 

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

Catalunya, recorda que abans de tot això hi havia una proposta de resolució, que 

finalment van retirar demanant precisament que es produís el que s’està votant ara. 

Nosaltres vam presentar quatre esmenes a les ordenances i una d’elles, que el 

govern municipal no va acceptar, demanava moderar la pujada amb uns preus 

raonables, perquè les pujades que es proposaven, que anaven entre el 100 i el 

147%, a nosaltres ens semblaven un disbarat en aquesta època de dificultats 

econòmiques. Hem estat mirant l’expedient i els anunciem que hi votarem a favor, 

però a l’expedient es parla del procés participatiu que es va fer en teoria a les 

ordenances. I això em crida l’atenció, perquè quin procés participatiu hem fet per tirar 

enrere una decisió política en el seu moment de no acceptar una esmena que 

demanava aquesta reducció? S’ha fet a posteriori i avui he vist jo la tercera 
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comunicació que s’ha fet des de la part de l’Ajuntament responsable del tema als 

propietaris de bars. Primer se’n va fer una dient el que havien de pagar, després se’n 

va fer una altra dient que no paguessin i avui n’han fet una altra. D’altra banda, els 

restauradors no ho han acabat d’entendre bé, perquè en el preu que els han enviat 

no queda clar si hi ha l’IVA o no hi és, etc. Rectificar és de savis, però, atenció, 

perquè això ha tingut conseqüències econòmiques, ja que tres enviaments de cartes 

a tots els establiments de la ciutat segur que no ha estat barat.  

 
 
 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, posiciona el vot 

socialista a favor de la modificació.  

No obstant això, cal dir, com ja s’ha dit, que avui no fem una rebaixa, el que fem és 

l’aprovació d’un aplaçament o d’un increment gradual que farà que d’aquí a cinc anys 

el preu que hagin de suportar els comerços sigui pràcticament el doble. Per tant, no 

es pot parlar d’un increment de “només” el 16%, com ha dit el Sr. Rey. Lamentem que 

no s’hagi fet en el seu moment un procés participatiu, de diàleg, amb totes les parts i 

que només s’hagi rectificat en el moment en què es constata que hi ha hagut una 

equivocació. Però valorem la rectificació.  

Nosaltres també vam dir al Sr. Rey, en les converses que vam tenir en l’aprovació de 

les ordenances fiscals, que ens semblava un increment desmesurat i que segurament 

ens trobaríem en aquesta situació en el moment de l’enviament de les propostes de 

pacte. Se n’ha parlat menys, però també vull mencionar l’increment desmesurat que 

hi hagut en l’ocupació de tendals per un canvi de criteri, fent que una taxa tributària 

de tendals s’hagi arribat a multiplicar per 10. Els tendals de botigues que estant 

sobrevisquent en aquesta situació passa d’11 euros anuals a 120, amb la queixa 

raonable dels comerços. Per tant, estem rectificant i ho celebrem, malgrat que el que 

estem fent en realitat és un notable increment d’unes taxes que estaven a un preu 

molt baix i que en aquest moment de crisi el que menys calia era canviar de criteri.  

 

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

respondre algunes de les preguntes plantejades. 



 18

Respecte a la pregunta del Sr. Martínez sobre la disminució prevista d’ingressos, a 

les ordenances fiscals aprovades inicialment els ingressos previstos eren de 294.000 

i ara són de 166.000 euros. Per tant, una disminució de 128.000, sense comptar el 

possible efecte de la diferència de taules en temporada alta i temporada baixa. 

D’altra banda, sobre les cartes, és veritat que se n’han enviat més d’una, però 

afortunadament hem pogut acordar amb la Diputació que se n’encarreguessin ells. El 

cost per a nosaltres és zero. Finalment, és cert que hem hagut de rectificar i 

probablement hem parlat més després de l’aprovació de les ordenances que no pas 

abans, la qual cosa no vol dir que no n’hàgim parlat abans amb tots els grups 

municipals, amb els gremis i amb molts afectats. Al meu entendre, però, es va parlar 

molt de l’augment de la capacitat de poder tenir terrasses augmentant la flexibilitat 

per poder tenir taules, també es va parlar de millorar l’ocupació, d’augmentar els 

horaris a l’estiu, i això va fer amagar aquest efecte important de quan un té moltes 

taules. Una vegada vist això, hem tornat a fer el procés participatiu, al meu entendre 

ben fet, i espero que tal com vostès han destacat treballem tan tècnicament com 

política per poder tenir aquestes estimacions reals de l’impacte que tindrà en la 

cartera dels ciutadans abans de prendre decisions. 
 

 
El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

diu que té en mà una circular de l’Ajuntament on figuren uns preus amb una tarifa de 

gener a setembre i una altra d’octubre a desembre. El meu dubte és si de gener a 

setembre es considera temporada alta i l’altra és temporada baixa o bé és una 

manera d’incentivar la gent perquè tingui terrasses tot l’any?  

 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda al Sr. Fontbona que aquest és ja el 

segon torn d’intervenció. Vostè aquí pot fer el que cregui convenient, però si és una 

pregunta li respondrà el Sr. Rey per escrit, o bé plantegi-la en el proper ple, d’acord 

amb el ROM actual.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.    

Abstencions: Cap.  

 
 
 

5  - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER AL SERVEI DE 

LES IMPRESSIONS I FOTOCOPIES DE LA BIBLIOTECA 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Per Decret núm. 1259/2013 de 21 de febrer s’ha aprovat un avantprojecte de 
modificacions d’alguns aspectes de les ordenances fiscals de 2013 en el qual s’inclou 
la proposta d’establiment de preus públics pel servei d’impressions dels usuaris dels 
equips multifuncionals de la Biblioteca Antoni Comas. 
 
El nou equipament ofereix als usuaris accés gratuït a internet mitjançant 17 
ordinadors de la Diputació de Barcelona i 11 ordinadors de l’Ajuntament. Aquests 
ordinadors estan connectats a equips multifuncionals que permeten imprimir, 
escanejar i fer fotocòpies. 
 
La Diputació de Barcelona ha establert per a totes les Biblioteques que formen part 
de la seva xarxa de biblioteques municipals els preus de les impressions en: 

 
Impressions en  B/N: 

         DIN-A4 0,10€ 
         DIN-A3 0,25€ 

Impressions en color: 
         DIN-A4 0,40€ 
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         DIN-A3 0,75€ 
 
A la Biblioteca hi conviuen ordinadors i equips multifuncionals instal·lats per la 
Diputació i per l’Ajuntament. Per aquest motiu es proposen el mateixos preus que els 
aprovats per la Diputació pels mateixos serveis. 
 
Segons l’informe que consta a l’expedient, els preus proposats proporcionen una 
cobertura dels costos diferent segons el tipus d’impressió o còpia a realitzar; així 
cobreixen els costos el preus per les impressions del tipus color però no en les del 
tipus B/N. La mitjana de la cobertura és del 91%.  
 
A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals el Regidor Delegat 
d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de  l'Ajuntament, l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar els següents preus públics per als serveis de impressions i còpies 
dels usuaris de la Biblioteca Antoni Comas, que s’incorporaran com annex 4.4, 
apartat 9.4 de l’ordenança general reguladora dels preus públics municipals: 
 
 
 

 ANNEX 4.4 PREUS PÚBLICS DE LES ACTIVITATS DE CULTURA 
Apartat 9.4 Preus per servei d’Impressions i copies dels equips multifuncionals 
a les biblioteques municipals 
 

Impressions en  B/N: 
         DIN-A4 0,10€ 
         DIN-A3 0,25€ 

Impressions en color: 
         DIN-A4 0,40€ 
         DIN-A3 0,75€ 

 
 
 
Segon.-  Publicar el precedent  acord al BOP i al tauler d’anuncis.” 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
URBANISME, MEDI AMBIENT I HABITATGE 

 

6  - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ MUNICIPAL, REFERENT A LA TITULARITAT 

DEL SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS, EN CONCRET 

L’ARTICLE 275 DE LES NNUU DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Per Decret de la Regidora Delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, de data 18 de gener de 2012, es va disposar suspendre la tramitació 
de l’expedient d’expropiació de les finques situades als números 7 i 9 del Passatge 
Baldomer Vila, a instancia de la mercantil FAJOL SL, fins que el seu propietari 
presentés un seguit de documentació, segons el que disposa la normativa vigent. 
 
El 17 de febrer següent, per decret de l’Alcalde, es va disposar el següent: 
 
“Primer: 
Iniciar els estudis i treballs necessaris per a la modificació de planejament per a la 
reubicació i/o requalificació de la peça d’equipament comunitari del passatge de 
Baldomero Vila/ carrer de la Indústria, en tot o en part a través de la inclusió del 
mateix en un sector o polígon d’actuació urbanística, llevat que de la tramitació 
d’aquesta modificació no en resulti necessari. 
 
Segon: 
Suspendre, durant els estudis i com a màxim un any des de la publicació de la 
present Resolució, les tramitacions de projectes de gestió urbanística a l’àmbit que 
consta en el plànol de suspensió de llicències que acompanya el document de 
treballs preparatoris de la modificació del planejament en relació a “l’Equipament del 
passatge de Baldomer Vila”, i que correspon a les finques del passatge Baldomer 
Vila núm. 1,3,5,7,9,11 i 13 i carrer de la Indústria núm. 1, 5 i 7, amb les referències 
cadastrals següents: 
 
- 2490407DF5929S0001ZF 
- 2490408DF5929S0001UF 
- 2490409DF5929S0001HF 
- 2490410DF5929S0001ZF 
- 2490411DF5929S0001UF 
- 2490412DF5929S0001HF 
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Tercer: 
Interrompre la tramitació de l’expedient d’expropiació sol•licitada per la propietat de 
les parcel•les cadastrals 2490408DF5929S0001UF i 2490409DF5929S0001HF, la 
societat FAJOL, SL, en tant que la modificació del planejament objecte dels estudis 
encarregats suposa la inclusió de les mateixes en un sector o polígon d’actuació 
urbanístic i al mateix temps estan subjectes a la suspensió.” 
 
En dates 19 de març de 2012 i 10 d’abril de 2012, es van publicar sengles anuncis 
ern el Butlletí oficial de la provincia, anunciant la suspensió de la tramitació de 
projectes de gestió urbanística; de carácter general pel que fa al primer anunci i de 
carácter particular pel que fa al segon, per aquells propietaris que van resultar amb 
domicili desconegut i no van poder rebre la notificavció personalitzada.  
 
Fruit de les resolucions anteriors, els serveis tècnics municipals d’Urbanisme, han 
redactat una modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró, referent a la 
titularitat dels sistema d’equipaments comunitaris (modificació de l’article 275 de les 
NNUU).  
Aquesta modificació tracta bàsicament de possibilitar que la titularitat d’un  
equipament, pugui ser privada i no nomès pública, ja que l’objectiu de la qualificació 
urbanística d’un equipament comunitari  en el marc del planejament, es la funció 
pública que fa en el territori, que no te perque coincidir amb el concepte de titularitat 
pública del sòl corresponent.     
 
Amb la tramitació de la present modificació puntual del PG, es dona resposta a 
diversos aspectes : 
 
Coherència amb la legislació urbanística. 
La vigent Llei d’Urbanisme i el mateix PGOM, ressalten que l’objectiu d’un 
equipament és desenvolupar una funció pública, dotacional i social, sense restringir 
la titularitat del mateix. 
 
Evitar processos expropiatoris que comportarien inversions municipals obligades, 
excloses de programes, pressupostos i prioritats socials a la ciutat. 
L’article 114 i concordants de la Llei d’Urbanisme determina un procediment, amb 
diferents terminis vinculats a actes administratius, on un propietari pot instar 
l’expropiació del sòl de la seva propietat qualificat d’equipament, quan comporta una 
actuació aïllada per no formar part de cap àmbit de planejament.  
 
Responsabilitat municipal en la formulació i tramitació de planejament urbanístic que 
eviti les expropiacions.  
El mateix article 114 determina i insta a l’administració competent la tramitació de les 
modificacions del planejament general (com la present) per evitar les expropiacions.  
 
Facilitar el procediment per a la implantació d’activitats d’interès públic en sòls 
qualificats d’equipaments. 
Tramitar i aprovar aquesta modificació diversifica les possibilitats del particular, en el 
sentit de no veure’s abocat a projectar la seva activitat econòmica en la condició de 
fora d’ordenació, a l’estar qualificada la seva finca com a equipament públic. 
 
Incentiva l’activitat econòmica. 
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En moments difícils per l’administració pública municipal, aquesta modificació a més 
facilita l’activitat econòmica amb activitats dotacionals diverses a càrrec de propietaris 
i empreses privades, desenvolupant aquestes mateixes funcions socials i dotacionals 
a favor del ciutadà (escoles, guarderies, residències...). 
 
La modificació exacte de l’article 275 del la NNUU del pla general que es proposa, 
queda reflectida, de forma comparativa, en el document que s’adjunta com annex a 
la present proposta. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist el que disposen els articles 275 i concordants 
de les NNUU del Pla General d’Ordenació Municipal, els articles Per tot el que 
s’acaba d’exposar i el que disposen els articles 71, 72, 83 i concordants del Text 
Refós de  la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i 
l’art. 22 de la Llei de Bases de Règim Local i 52 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, pel que fa a la competència de l’òrgan municipal que 
ha d’aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, 
dels següents ACORDS: 
 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Pla General d’ordenació de Mataró, 
referent a la TITULARITAT DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS i en 
concret al redactat de l’article 275 de les NNUU  del Pla General d’Ordenació de 
Mataró.  
 
SEGON.- Prorrogar per un any mes, fins el 19 de març de 2014, la suspensió de les 
tramitacions de projectes de gestió urbanística a l’àmbit que consta en el plànol 
adjunt a la present proposta, “l’Equipament del passatge de Baldomer Vila”, i que 
correspon a les finques del passatge Baldomer Vila núm. 1,3,5,7,9,11 i 13 i carrer de 
la Indústria núm. 1, 5 i 7, amb les referències cadastrals següents: 
 
- 2490407DF5929S0001ZF 
- 2490408DF5929S0001UF 
- 2490409DF5929S0001HF 
- 2490410DF5929S0001ZF 
- 2490411DF5929S0001UF 
- 2490412DF5929S0001HF 
  
segons el que preveuen els articles 71 i 72 del text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
TERCER.- Iniciar un període d’informació pública d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí oficial de la província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya, en els taulers d’edictes municipals i a l’espai web. 
  
QUART.- Notificar els presents acords a les persones físiques i jurídiques que 
resultin com interessades a l’expedient.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, reconeix que no té clar quin ha de ser el posicionament del seu grup. Ara 

mateix no disposo dels suficients coneixements d’aquesta situació, no només a 

l’Ajuntament de Mataró, sinó a nivell de tots els municipis del país. Per tant, ens hi 

abstindrem. El que sí tinc clar és que ara no és moment per fer expropiacions. Tinc 

clar que suposaria una despesa molt gran per a l’Ajuntament en un moment en què 

ens trobem tant endeutats. Considero que potser el problema no és el Pla General, ni 

caldria modificar-lo, el problema real és el finançament dels nostres ajuntaments, que 

no disposen de suficient pressupost per executar expropiacions quan es consideri 

que són d’interès públic. Aquest és el problema real.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que se’ns proposa iniciar els estudis i 

treballs necessaris per a la modificació del planejament per a la reubicació i/o 

requalificació de la peça d’equipament comunitari del passatge de Baldomero Vila, tal 

com ha dit la Sra. Rodríguez, com a conseqüència de la sol·licitud d’expropiació feta 

pels titulars de la propietat de determinades parcel·les. I s’ha esgrimit la impossibilitat 

de procedir a l’expropiació pel que ja tots sabem, i és que no hi ha diners. També 

se’ns demana que fem possible que els equipaments comunitaris del Pla General 

puguin ser públics o privats. Podríem estar d’acord en què en el moment i context 

actuals s’iniciï un procés d’aquestes característiques per a aquest espai concret, 

sempre que se salvaguardessin els interessos a mig i llarg termini dels centres 

públics i equipaments municipals presents en la zona. Però el que no volem i seria 

perillós és prendre una decisió precipitada i encara menys estendre aquesta pràctica 

a tots els equipaments comunitaris de la ciutat. En aquest sentit i recollint el que 

s’expressa en el Decret 1239/2012, de 17 de febrer, referits a aquesta modificació 

que ara vostès porten al ple, ens sumem al que diu el Decret que la solució caldrà 

estudiar-la en profunditat, revisant el tema i amb visió de conjunt en relació amb tot el 

municipi. Les presses amb les quals vostè ens porta aquesta modificació puntual ve 

derivada d’aquesta manca de planejament que no ens permet veure la ciutat en 

conjunt amb els seus equipaments, i que ha fet que els terminis de prescripció 

pràcticament finalitzessin per la qual cosa els propietaris demanen l’expropiació. Això, 
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Sr. Alcalde, no pot tornar a passar perquè gairebé que ens hem trobat fora de termini 

per fer aquesta modificació, la qual cosa ens hauria costat més d’un milió d’euros. 

Perquè tots els equipaments comunitaris no ens interessa que siguin privats i perquè 

no volem una solució general que podria esdevenir una possibilitat perillosa, és a dir, 

acabar perdent el control de tots els equipaments comunitaris. Necessitem estudiar-

ho barri per barri.  

Per tot plegat, demano a la senyora regidora un compromís fer per posar-se a 

treballar amb la resta d’agents polítics presents en aquest consistori en l’elaboració 

d’un estudi del catàleg d’equipaments comunitaris i la definició dels seus usos en el 

temps més breu possible. Aquesta qüestió necessita una solució aviat i diferent de les 

emprades fins ara. Nosaltres ens hi abstindrem.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, opina que 

llegint l’expedient un arriba a la conclusió que aquest és un tema menor i no ho és. 

Estem modificant les normes urbanístiques del Pla General del 96 i aquesta és una 

decisió important que pot acabar determinant el planejament d’aquesta ciutat els 

propers anys. Aquest és un tema que no pot passar per aquest ple gairebé de 

resquitllada. Si no estic mal informat, això va anar a una comissió informativa la 

setmana passada com una línia d’actuació i allà es va convertir en un dictamen, cosa 

que cal que millorem, perquè no hi havia la documentació prèvia, no s’havia pogut 

consultar, etc. Tampoc no tenim constància que s’hagi reunit el Consell d’Urbanisme. 

Però, a més, té una repercussió directa a Cerdanyola i no tenim constància que el 

tema hagi passat pel Consell Territorial. No tenim constància de tot això i, a més, 

l’expedient diu que, donat que és una cosa menor, no cal un Consell de Participació 

Ciutadana. Nosaltres discrepem profundament en aquest tema. Pensem que abans 

d’aquesta aprovació i abans d’iniciar els treballs s’havia d’haver escoltat a tota 

aquesta gent. Farem un vot de confiança, malgrat que això hagués necessitat un 

treball profund, una discussió política important, a nivell urbanístic, tècnic, etc. 

Nosaltres també ens hi abstindrem. I ho farem per tot el que he dit però molt a 

contracor, perquè les coses no es poden continuar fent d’aquesta manera. Hi ha 

hagut temps de sobra per poder resoldre el tema i buscar solucions consensuades i 

ens haguéssim estalviat haver-ne de parlar a corre cuita en una setmana. Finalment, 

també ens afegim a la petició d’ICV-EUiA.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 
grup municipal de Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 16,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent 
als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 
Popular (1). 

 
 
Una vegada feta la votació el Sr. Alcalde anuncia que el tema no ha quedat aprovat 

perquè tractant-se de una modificació del planejament urbanístic, la llei exigeix que 

sigui votat favorablement per la majoria absoluta dels membres de la Corporació, és a 

dir, 14 vots a favor, havent-se registrat únicament 11 vots a favor.  

 
 
A continuació el Sr. Alcalde disposa que els punts 7, 8, 9, 10, 11 es tractin després 

del punt núm. 16 de l’ordre del dia. 

 
 
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Carlos Fontbona, regidor del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya. 

 
 
 

LLICÈNCIES, DISCIPLINA D’OBRES I D’ACTIVITATS 
 
12 -  APROVACIÓ DE CORRECCIONS DE LA MEMÒRIA DEL 

PLA D'USOS I SERVEIS DE TEMPORADA DE   LES PLATGES 

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

presenta la proposta següent: 

 
 
 “Antecedents: 
 
Considerant que el Ple de l’Ajuntament, el dia 9 de febrer de 2012 va aprovar la 
modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de 
Mataró per als anys 2012 a 2016. 
 
Vist la última modificació aprovada per Ple d’aquest ajuntament, el 7 de febrer de 
2013,  es va aprovar la modificació del Pla d’usos i serveis de les platges de Mataró, i 
que en la Memòria d’aquest Pla  s’han detectat unes disconformitats en el text 
respecte a les previsions; que es detallen a continuació: 
 
1. Vist que en l’apartat  2 de la Memòria, quan fa referència al “Servei preventiu de 
Salvament i Socorrisme” pel 2013, especifica el següent que a continuació es 
transcriu: 
 

“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” 

 
Atenent que en aquest apartat, s’havia d’especificar el següent: 
 

“El servei preventiu pel 2013 es realitzarà en temporada mitjana , període 
comprès entre el 18 de maig i el 21 de juny i els dies 7, 8 i 11 de setembre , 
els caps de setmana i festius , en horari de 10 a 18 hores. 
L’horari en temporada alta, període comprès entre el 22 de juny  al 1 de 
setembre, en horari de 10 a 19 hores.” 
 

2. Atès que en l’apartat E punt 2, quan fa referència als “Lavabos públics”, especifica 
el següent que a continuació es transcriu: 
 

“ 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” 
 

Atenent que en aquest apartat, s’ha d’especificar el següent: 
 

“ Hi ha instal.lacions de 4 mòduls de servei d’higiene, 2 dels quals són a la 
platja del Varador, 1 a la platja del Callao i 1 a la platja de Ponent” 

 
Vist la disconformitat entre el previst en els plànols amb el previst en la Memòria i per 
tant, s’ha de procedir a la corresponent rectificació. 
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3.Vist que en l’apartat E de la Memòria, en que es fa referència als Equipaments, en 
la transcripció del text no es va plasmar que: 
 
“La instal.lació de dutxes, papereres i passeres, la instal·lació està prevista a finals 
del mes d’abril per tal de que puguin prestar el servei a partir del mes de juny i fins a 
mitjans de setembre tot i així la seva instal·lació i retirada es podrà avançar o 
posposar en funció de la climatologia del moment” 
 
4. Vist que en punt B apartat 6, quan fa referència a què s’entén per ambientació 
musical; quan parla de les activitats ordinàries, es diu que 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., quan ha de dir: 
“serà indispensable una comunicació prèvia” 
 
Atès que en el supòsit de les activitats ordinàries, caldrà una comunicació prèvia de 
15 dies hàbils abans de la realització de la primera activitat; però no l’autorització 
municipal prèvia, i que cal esmenar aquesta errada material 
 
 
Fonaments de dret: 
 
Considerant que l’art 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que 
les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. 
 
Considerant que l’art 74 de la Llei 26/10, de règim jurídic de les administracions 
públiques de Catalunya, disposa que la competència per a rectificar error materials, 
de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan 
que els ha dictat 
 
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. 
 
Conclusions: 
 
Per tot l’exposat , proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions en el redactat de la Memòria de la modificació del 
Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró  per als 
anys 2012-2016, aprovat per Ple de l’ajuntament de 7 de febrer de 2013, detallats en 
la part expositiva 
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Segon.- Notificar el present acord al Servei de Costes de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.”  
 

 

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

 
 
En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Carlos Fontbona, regidor del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya. 

 

13 -  APROVAR MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR 

DEL RÈGIM SANCIONADOR APLICABLE ALS MÒDULS DE 

TEMPORADA DE LA PLATJA DE MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Vist el Reglament regulador del règim sancionador aplicable als mòduls de 
temporada de la platja de Mataró aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 13 de gener 
de 2011. 
 
Vist que l’objecte d’aquest reglament, tal i com es disposa en el seu article 1 , és 
regular la sanció de les infraccions realitzades contra les disposicions dels Plecs de 
clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que han de regir el 
concurs per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació del serveis 
de temporada a les platja de Mataró, així com el Pla de serveis de temporada a les 
platges de Mataró. 
 
Atès que en el Reglament regulador del règim sancionador  aplicable als mòduls de 
temporada de la platja de Mataró, en el seu art 2, en el que es classifiquen les 
infraccions; en concret quan regula les infraccions molt greus, en el seu apartat e) es 
disposa el següent: 
 
“Art 2. Molt greus e) La realització d’activitats lúdico-culturals en directe sense 
autorització municipal prèvia o bé, incomplint les condicions establertes en 
l’autorització.” 
 
Atès en el Pla d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró anys 2012-
2016, feia referència a la realització d’activitats lúdico-culturals  en directe i vist que 
en  el redactat de la Memòria d’aquest Pla d’usos i serveis, amb la modificació 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament el proppassat dia 7 de febrer, diu el següent : 
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“Qualsevol altra activitat serà considerada extraordinària” 
 
Per tal de que el redactat previst en el Reglament regulador del règim sancionador 
aplicable als mòduls de temporada de la platja de Mataró, sigui concordant amb el 
previst en la modificació del Pla d’usos i serveis de temporada de les platges de 
Mataró, es proposa que en aquest Reglament  
 en el seu Art. 2. infraccions Molt greus, en el seu apartat e)  consti: 
 
“Art 2. Molt greus e) La realització d’activitats les activitats extraordinàries sense 
autorització municipal prèvia o bé, incomplint les condicions establertes en 
l’autorització.” 
 
Per tot l’exposat , proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau dels següents 
 
Vistos els informes precedents; l’article 73.10 Reglament orgànic municipal; els 
articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local; i 
l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya; i els articles 127 a 138 de la Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del règim administratiu comú 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del règim 
sancionador aplicable als mòduls de temporada de la platja de Mataró, en l’art 2 , tal i 
com es transcriu: 
 

“Art 2. Molt greus e) La realització d’activitats les activitats extraordinàries 
sense autorització municipal prèvia o bé, incomplint les condicions 
establertes en l’autorització.” 

 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè 
puguin presentar-se reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- Considerar aprovat definitivament la modificació del Reglament en cas de no 
presentar-se reclamacions ni suggeriments.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal de 

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



 31

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2).   

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

Candidatura d’Unitat Popular. 
 
 

El Sr. José Manuel Lòpez, portaveu del grup municipal del partit Popular demana  un 

recés per poder parlar amb la resta de portaveus per parlar d’un punt que s’ha votat 

amb anterioritat. 

 

El Sr. Joan Mora, alcalde-president, atenent la demanda del Sr. López, suspén el Ple 

municipal per tractar la qüestió. 

 

Passats deu minuts, el Sr. Alcalde rebré la sessió plenària.  

 

 
VIA PÚBLICA 

 

14 -  DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA DE 

SEGURETAT LOCAL DE MATARÓ 2013-2015 APROVAT PER LA 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT DEL PASSAT DIA 5 DE 

FEBRER DE 2013. 
 

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

Manteniment dóna compte del següent: 

 

“La Junta Local de Seguretat, en sessió ordinària celebrada el 5 de febrer de 2013, 
acordà aprovar el Pla de Seguretat Local de Mataró 2013-2015. 
 
Atès el que l’article 10.b de la llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya, disposa que una de les funcions de la Junta Local de 
Seguretat és aprovar el Pla de Seguretat Local. I que els Plans i informes s’han de 
trametre al Ple de l’ajuntament, perquè en tingui informació. 
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Per tot l’exposat, la regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment 
que signa, proposa al Ple Municipal l’adopció del Següent ACORD: 
 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de l’acord adoptat per la Junta Local de Seguretat,     

celebrada el 5 de febrer de 2013 d’aprovació del Pla de Seguretat Local de 
Mataró 2013.2015, que en document s’annexa.” 

 

 

 

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

Popular, recorda que el seu grup havia presentat un seguit d’esmenes respecte a 

aquesta qüestió, creient que en temps i forma, però després resulta que no ha estat 

així. Lamentem que les esmenes que crèiem que enriquien el Pla de Seguretat 

després no s’hagin ni discutit a la Junta Local. Entre les crítiques que nosaltres fèiem 

al Pla de Seguretat hi havia el tema de les videocàmeres. No som partidaris que a la 

via pública s’instal·lin videocàmeres. Creiem que no es donen ni els motius, no 

s’expliquen els objectius ni tampoc el cost econòmic que tenen, a més de no garantir 

la intimitat dels veïns. Tampoc no estem d’acord amb la creació d’una unitat canina 

per a la Policia Local. Hi ha molts motius i un d’ells és el cost i els drets dels animals. 

Tampoc no estem d’acord en com es vol perseguir els responsables dels grafits i 

pintades a la via pública. El dret a la llibertat d’expressió és un dret fonamental que 

recull la constitució espanyola. Hi ha opcions. Crec que es podria regular d’una 

manera molt més clara el fet que la gent pugui, en parets ja regulades, dibuixar els 

seus murals, pintades, etc. Tampoc no veiem clar el tema de les trobades periòdiques 

entre comercials i entitats, perquè s’han oblidat de les associacions de veïns. És una 

mancança important. Tampoc no estem d’acord amb el mal ús que hem vist els últims 

anys de l’Ordenança de Civisme, que explícitament s’ha utilitzat com a eina de 

persecució política. El que demanem és que es deixi d’utilitzar l’ordenança amb 

aquests objectius. També demanem que també hi hagi un seguit de requeriments per 

als agents, com és l’acreditació dels cossos de seguretat perquè vagin degudament 

identificats, amb el seu número visible. Caldria realitzar activitats formatives als 

agents de l’autoritat per prevenir situacions d’abús d’autoritat. 

També vull destacar que som una ciutat de 125.000 habitants sense un espai on 

poder-hi realitzar activitats públiques, ja siguin d’oci, per fer concerts, etc. Creiem que 

és una mancança i el Pla de Seguretat, en relació amb les activitats públiques, hauria 

de començar a contemplar alternatives perquè es puguin tirar endavant propostes 
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culturals i de lleure. Finalment, respecte al Pla de Seguretat ambiental, no hi ha cap 

pla específic per valorar els riscos de salut i seguretat mediambiental pel que fa a 

l’àmbit de la incineradora. Aquests són alguns exemples de quina és la nostra crítica i 

tornem a lamentar que no s’hagin tingut en compte les nostres esmenes.  

 
 
 

 

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

Catalunya, diu al Sr. Safont-Tria que el seu partit s’ha vist obligat, per culpa d’alguns 

memebres de la branca jove de la CUP, a demanar permís per instal·lar càmeres 

perquè, tot i que no els agradi, se senten perseguits, amenaçats i estan farts de 

trobar a la seva seu pintades que li recorden l’Alemanya d’entreguerres.  

Per tant, li demano que quan faci segons quines asseveracions en nom de la llibertat, 

el primer que hauria de fer com a responsable polític, vostè i tots, és explicar als  

companys de partit i d’organització que aquest tipus de coses no les facin.   

 
 
 

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

aquest Pla de Seguretat Local és necessari i posa de relleu la necessitat de tractar 

els temes de seguretat des d’una transversalitat absoluta. El Pla queda una mica 

inconcret en alguns punts, sobretot els que fan referència a l’àmbit estricte de la 

seguretat, que s’hauran de desenvolupar a partir del pressupost i que també 

incorpora algun aspecte complex, que és el de les càmeres. Caldrà ser molt curosos 

amb aquest tema, perquè ja hi ha alguna queixa en aquest sentit. Val a dir que les 

càmeres poden ser registradores de fets o salvaguarda si hi ha alguna persona que 

està vigilant què està passant. En tot cas, els demano molta prudència amb aquesta 

qüestió perquè les càmeres provoquen certament una manca d’intimitat col·lectiva en 

l’àmbit públic. 

També hi ha un altre aspecte a comentar i és que la regidora ha parlat de la 

necessària creació d’una xarxa de col·laboració ciutadana de seguretat pública. 

Recordo que nosaltres al PAM de l’any passat vam demanar el canvi de la 

denominació d’agents cívics per informadors cívics. Aquesta acció vostès la van 

posar dins l’àmbit de la seguretat ciutadana, en el punt 5.1.6., sobre la promoció de la 
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col·laboració ciutadana. Malauradament aquest element tan important del Pla de 

Seguretat Local vostès l’han tingut un any adormit. Al web de l’Ajuntament, el grau 

d’assoliment d’aquest punt està marcat per vostès amb un 0%. Esperem que a partir 

d’ara això tiri endavant. 

 
 
 
 

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

Popular, respon al Sr. López que una cosa són les càmeres de seguretat a la via 

pública i l’altra són les càmeres que pugui tenir un equipament públic o un local privat, 

la qual cosa ja existeix a la ciutat. Estem criticant de forma clara aquelles càmeres en 

via pública que enregistren els espais públics. D’altra banda, d’atacs a les seus dels 

grups en tenim tots, nosaltres també.  

 
 

 

 
CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 

SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 

 

15  - ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA CREACIÓ DEL FONS 

SOCIAL D’HABITATGES, SIGNAT PELS MINISTERIS 

D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT, DE FOMENT, I DE SANITAT, 

SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT, LA FEDERACIÓ ESPANYOLA 

DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FEMP), LA PLATAFORMA DEL 

TERCER SECTOR I EL SECTOR BANCARI. 
 

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

Salut i Consum, presenta la proposta següent: 
 

“Relació de fets 
 
1. - En data 17 de gener de 2013, els Ministeris d’Economia i Competivitat, de 
Foment i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector i el sector bancari van signar el 
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conveni per a la creació d’uns Fons Social d’Habitatges, que dona compliment a la 
disposició addicional única del Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de 
mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris. 
  
El conveni l’han signat 33 entitats creditícies i inclou en el fons social 5.891 habitatges 
(annex I del conveni) per bé que queda obert  perquè puguin adherir-s’hi més entitats 
i a ampliar-se el nombre d’habitatges.  
 
El fons social d’habitatges s’adreça a aquelles famílies que han estat desallotjades 
del seu habitatge amb posterioritat a l’1 de gener de 2008 i que es troben en les 
situacions de vulnerabilitat i risc social que s’assenyalen al conveni. 
 
2. Els ens locals que s’adhereixin al conveni per a la creació d’un Fons Social 
d’Habitatges es comprometen a assessorar les persones que sol·licitin informació 
sobre el procediment per sol·licitar un habitatge del fons social, emetre l’informe sobre 
la valoració de les circumstàncies socials, col·laborar amb les entitats de crèdit, si així 
s’acorda, en l’avaluació de les sol·licituds i difondre en el seu territori i informar els 
ciutadans sobre l’objecte i contingut del conveni per a la creació d’un Fons Social 
d’Habitatges. 
 
Per tot el que s’ha exposat, la sotasignada proposa que el Ple de l’Ajuntament adopti 
els acords següents: 
 
Primer.- Adherir-se al Conveni per a la creació d’un Fons Social d’Habitatges, signat 
pels Ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment, i de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la Plataforma del 
Tercer Sector i el sector bancari, una còpia del qual s’adjunta a l’expedient. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per signar el Protocol d’adhesió dels ajuntaments al 
conveni per a la creació de fons socials d’habitatges (annex II), que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP). 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que se’ls demana que s’adhereixin a 

aquest conveni per a la creació d’un fons social d’habitatge qualificat per la pròpia 

Federació de Municipis de Catalunya com d’abast molt limitat, atesos els exhaustius 

requisits que s’han de complir per poder accedir-hi. A aquests requisits s’uneix el fet 

que només es posa el 3% del parc d’habitatges buits que els bancs i caixes retenen 

en el seu poder, malgrat les necessitats de milers de persones en situació de 

desnonament o amb moltes possibilitats d’estar-ho. Per accedir a aquests habitatges 

els requisits són els mateixos que es contemplaven al Reial decret 27/2012, de 15 de 



 36

novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, que 

tal com va denunciar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el nostre grup al 

Parlament eren tan limitatives que a la pràctica feia que milers de persones i famílies 

no s’hi poguessin acollir. És per això que el nostre grup al Parlament de Catalunya va 

presentar el 14 de febrer una proposta de resolució per tal que la Generalitat, que té 

competències exclusives en matèria d’habitatge i serveis socials, impulsi un fons 

social català d’habitatges per atendre les necessitats d’aquestes famílies que han 

perdut l’habitatge habitual o que estan en risc de perdre’l tant per impagament 

d’hipoteques o de lloguers, fons que hauria de gestionar-se de forma descentralitzada 

pels ajuntaments i amb la intervenció de les entitats socials del sector de l’habitatge, 

amb unes condicions més simples que el facin accessible a tothom que ho necessiti.  

Entenem que l’Ajuntament ha de participar en la gestió d’aquest fons social, però som 

molt crítics amb aquest acord. El que hem fet és comprometre’ns a canviar les 

condicions de l’acord argumentant les nostres propostes. Per tant, no donarem suport 

al conveni perquè no aporta res i esperem que al Parlament pugui prosperar la nostra 

proposta, que és molt més realista.  

 
 
 

 

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

Catalunya, afirma que el Sr. Martínez en la seva exposició s’ha oblidat que aquest 

conveni fa referència a desnonaments des de l’any 2008, moment en què a la 

Generalitat hi havia un conseller de Medi Ambient i d’Habitatge company de partit del 

Sr. Martínez aquí a Mataró, i que aleshores no deia les coses que diu el Sr. Martínez. 

Per tant, el problema no comença quan el PP entra al govern de l’Estat, sinó que el 

problema s’arrossega des del govern del tripartit en el cas de Catalunya. A més a 

més, en aquests anys, del 2008 al 2009, el seu partit també tenia responsabilitats de 

govern en aquesta ciutat i jo no els recordo aquesta preocupació que ara mostren. 

D’altra banda, és veritat que el conveni és insuficient, ho reconec, però és molt més 

que el que s’havia fet fins ara.  
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia que el seu vot serà afirmatiu, malgrat també considera que és una 

proposta molt limitada. Estem parlant d’una situació de centenars de milers de 

persones en processos de desnonaments i aquí s’està parlant d’una proposta de 

només 5.000 habitatges que podran donar cobertura a una part molt reduïda dels 

necessitats. Per tant, caldria ampliar la proposta i modificar les actuals lleis que 

causen un perjudici molt gran a moltes famílies.  

 

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

Consum, lamenta el vot contrari del Sr. Martínez perquè va en contra d’una pèrdua 

d’oportunitats. Potser sí que no és suficient, però és allò que es necessita per 

començar. Que la Generalitat té competències pròpies? Sí, però de moment tenim 

això i funcionarà. Que és limitatiu? Jo vaig ser al debat de la Federació de Municipis i 

els posicionaments van ser de sí i de no, però no va haver-hi una resolució ferma. En 

aquest debat es va dir que calia fer més però no hem de confondre la gent fent-la 

pensar que això és un error o que limita els drets, perquè les condicions per accedir a 

aquests habitatges són tres bàsiques: que no superi el límit en tres vegades l’IPREM, 

que els membres de la unitat familiar no disposin d’un habitatge en propietat o d’un 

dret d’usdefruit i que es trobin en situació de vulnerabilitat social. Per tant, no veig 

que poder accedir-hi sigui limitatiu i crec que és un tema prou important perquè tots 

els grups municipals hi donem suport.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon al Sr. López el que va fer el 

Departament de Medi Ambient i Habitatge dirigit precisament per ICV-EUiA en 

matèria de polítiques d’habitatge, molt més del que ha fet CIU i del que ha fet el PP.  

A finals del 2003 el nou govern d’entesa es va trobar amb més de 3.000 habitatges 

pendents d’adjudicar procedents del govern de CIU, però amb la diferència que 

llavors ADIGSA no comptava amb cap base de dades clara que permetés identificar 

quins eren aquests habitatges i per quina raó estaven desocupats. L’any 2008 el 
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nostre grup a Medi Ambient va fer un pla de xoc per accelerar l’adjudicació de 2.154 

habitatges del parc públic que havien començat a quedar buits, fonamentalment pel 

tall dràstic en el finançament que obligava a convertir promocions de venda en lloguer 

i a baixar preus considerablement. El 2010 es va establir un sistema per agilitzar, a 

través de l’Agència Catalana de l’Habitatge, l’adjudicació d’aquests habitatges buits. 

Aquestes són mesures que mesos després anuncien com a gran aportació de CIU a 

les polítiques d’habitatge, i, com veuen, ja estaven en marxa. Entre el 2004 i el 2010, 

per exemple, es van construir a Catalunya 53.000 habitatges de protecció oficial, amb 

un increment del 43% en relació amb el govern anterior. Finalment, 489.319 llars de 

Catalunya van rebre ajudes a la promoció i accés a l’habitatge, rehabilitació o 

pagament de lloguers i quotes hipotecàries. 

Sra. Ortiz, jo no dic que sigui un error, però és absolutament una almoina i, en 

aquests moments, el que necessitem són polítiques actives i potents per ajudar la 

gent que està al carrer sense un habitatge. Repartir 5.897 habitatges a tot l’Estat 

espanyol és una vergonya. 

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

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

Abstencions: Cap.  
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DIRECCIÓ DE CULTURA 

16  - RECONEIXEMENT DE LA PROCESSÓ GENERAL DEL 

DIVENDRES SANT COM A PATRIMONI CULTURAL DE LA 

CIUTAT 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2012 va adoptar el 
següent acord : 
 

“El Govern Municipal començarà la recopilació d’informació i la tramitació de 
l’expedient oportú per tal que, la Setmana Santa de Mataró o, si fos el cas, les 
seves expressions més significatives, puguin rebre el reconeixement de 
“Patrimoni Cultural de la Ciutat”, entenent-lo com una forma de difusió, de suport 
i de promoció de determinats fets culturals rellevants per a la ciutat. “ 

 
El govern municipal en compliment d’aquell mandat ha demanat al Sr. Xavier Alarcon 
i Campdepadrós, autor del llibre “Tingueu memòria i record: una història de la 
Setmana Santa a Mataró” coneixedor de la  tasca de la Comissió de Setmana Santa 
de Mataró, així com de les diverses confraries i entitats dedicades a aquesta 
manifestació religioso-cultural que coneixem com a “Setmana Santa”, que emeti un 
informe sobre els actes més representatius de la Setmana Santa de Mataró i analitzi 
aquells més rellevats que puguin esser reconeguts com a Patrimoni Cultural de la 
Ciutat. 
 
Vist l’informe emès pel Sr. Xavier Alarcon en que es destaca com a element singular i 
de gran valor artístic i estilístic, la Processó General del Divendres Sant, 
documentada des de mitjans del segle XVII, organitzada de forma conjunta per a 
totes les entitats de conformen la Comissió de Setmana Santa, mostra de cooperació 
entre diferents maneres de fer, i amb molta participació, exemplificadora d’una 
manera de fer i que vol ser model i testimoni d’una trajectòria. 
 
En virtut de les potestats que tinc atribuïdes per la Resolució d’Alcaldia de 14 de juny 
de 2011, de delegació de competències, modificada per la Resolució d’Alcaldia de 18 
d’octubre de 2011, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el reconeixement de la Processó General del Divendres 
Sant com a part integrant del Patrimoni Cultural de la Ciutat com a element singular i 
de gran valor artístic i estilístic, documentada des de mitjans del segle XVII, 
exemplificadora d’una manera de fer, i que vol ser model i testimoni d’una trajectòria, 
llargament secular, del mateix acte, de manera que en ressalta el seu esperit. 
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Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 dies per a 
examen i presentació d’al·legacions o suggeriments. Transcorregut el període 
d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, el present acord es 
donarà per aprovat definitivament. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes escaients. “ 

 

 

 

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

Popular, aclareix que el seu grup no qüestiona la tasca cultural religiosa que es pugui 

dur a terme des de la Comissió de la Setmana Santa. Ara bé, no ens hi sumem, 

perquè nosaltres defensem davant de tot la laïcitat de les nostres institucions. Si bé 

defensem la llibertat religiosa i de culte per a tothom, també pensem que no pertoca a 

una institució pública promocionar actes religiosos siguin de la tendència que siguin. 

La CUP aposta pel respecte a totes les sensibilitats religioses i no religioses de la 

nostra ciutat. En segon lloc, creiem que els actes de la Setmana Santa ja compten 

amb un reconeixement institucional, com és el reconeixement als Armats, com a 

patrimoni de la ciutat. En tot cas, sí que és veritat que no tots els mataronins es fan 

seus aquests esdeveniments que es realitzen durant la Setmana Santa i és per això 

que nosaltres ens hi abstindrem. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, des del màxim respecte envers la Setmana 

Santa, no creu necessari que s’hagi de reconèixer la Processó General del Divendres 

Sant com a patrimoni cultural de la ciutat. Defensem el laïcisme com a ensenya del 

nostre grup municipal per garantir la llibertat de consciència independentment de les 

idees religioses. No volem la imposició de normes o valors morals de cap religió. 

També la constitució espanyola, declarant l’aconfessionalitat de l’Estat, reforça 

aquesta idea de neutralitat que també pensem que hauria de ser el paper que hauria 

de jugar una institució com el nostre Ajuntament. Tot i reconèixer que la Setmana 

Santa és una manifestació important de la ciutat, no podem oblidar que també hi ha 

moltes persones que no la comparteixen. D’altra banda, no podem obviar el que per 
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unanimitat es va aprovar aquí al ple del 7 de febrer passat, en què es va presentar 

una proposta de resolució que reivindicava que les propostes culturals de la nostra 

ciutat s’havien de dur a terme “amb una visió global amb pensament estratègic i 

sumant a tots els agents culturals de la ciutat”, i no peça a peça com aquí se’ns 

proposa. La resolució anava més enllà d’aquesta declaració d’intencions i als acords 

es proposava un pacte per la cultura a través de la constitució d’una comissió durant 

el mes de febrer. El nostre grup demana al govern que respecti els acords aprovats 

per unanimitat el mes passat, que endegui el pacte per la cultura i que comencem 

tots plegats a definir què es considera patrimoni cultural de la ciutat. També 

demanem que es coneguin quines són les obligacions que representen reconèixer 

aquest o altres esdeveniments com a patrimoni cultural de la ciutat, i que deixem de 

construir el nostre patrimoni peça a peça sense sentit i sense un relat assumible i 

coherent, en què tots i totes ens puguem sentir còmodes i identificats. Per aquests 

motius, el nostre grup no donarà suport a la proposta de resolució.  

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

Catalunya, comença felicitant qui va triar el Sr. Xavier Alarcón, perquè li sembla una 

persona que en sap molt de la Setmana Santa, i felicita també el propi Sr. Alarcón, 

qui ha fet un informe magnífic.   

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia que el 

seu grup hi votarà afirmativament. Nosaltres no renunciarem a un principi bàsic que 

és el de la laïcitat, però les coses no cal barrejar-les. La Setmana Santa de Mataró, 

tal com està conformada, és un esdeveniment social important de la nostra ciutat, 

que mou molts ciutadans que si no fos per aquest motiu restarien al marge dels 

esdeveniments culturals i del món associatiu de la ciutat. I això té un valor important, 

i més en aquests temps d’individualisme ferotge. A la Setmana Santa un s’hi pot 

acostar des de molts punts de vista diferents, no només des de la fe, per exemple, 

des de la cultura popular. Estem parlant de processons que són centenàries algunes 

d’elles. Però, a més, és un fenomen que com pocs a la ciutat ha sigut capaç 

d’integrar una part de la realitat de la ciutat mataronina actual.  
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Ens sembla que avui toca donar-hi suport i després cadascú podrà tenir, en el pla 

individual i amb el més absolut respecte per tots els posicionaments polítics, l’actitud 

que vulgui davant la Setmana Santa. També segurament a la ciutat hi ha gent que 

està en desacord amb altres esdeveniments que en aquest mateix ple hem acordat 

que siguin patrimoni de la ciutat. No només hi ha una visió de les coses, no hi ha una 

sola ciutat, etc., perquè hi ha moltes i diverses maneres d’acostar-se als fenòmens 

socials. I el que no es pot discutir és que la Setmana Santa a Mataró, avui per avui, 

és un fenomen social molt important que ha rebut el reconeixement de moltes altres 

processons i moltes altres ciutats del nostre país. Finalment, en una ciutat massa 

donada a restar i dividir en lloc de sumar, aquesta processó ha estat un fenomen 

precisament d’unitat. Un fenomen que per a molts serà de fe, però que per a la 

immensa majoria de ciutadans és un motiu de celebració, de cultura popular, de 

tradició, etc., que també ajuda a cohesionar la ciutat.  És per això que considerem 

molt oportú que l’Ajuntament de Mataró hi doni el seu suport.  

 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, lamenta que el 

Sr. Martínez hagi rebatut aquest punt en termes de formes.   

En primer lloc, miri si es fa cas del que aquest ple diu, que el que portem és el 

compliment d’un acord, previ a un acord que es va prendre també en aquest ple. Em 

sembla que no m’equivoco si li dic que no parla del mes de febrer —deu haver agafat 

una versió antiga, vostè—, sinó que parla del primer trimestre de l’any i parla d’una 

comissió en el marc del futur Consell Municipal de Cultura. Crec que si vostè té 

aquest text no deu ser res més que una versió antiga i li demano que recuperi la que 

realment va ser aprovada en el ple. Li recomano que es llegeixi l’informe al qual he 

fet referència i al qual també ha fet referència el Sr. López. Allí veurà que el Sr. 

Alarcón sota el títol que diu: “Definició, introducció històrica de la Setmana Santa a 

Mataró”, acaba recomanant la Processó General de Divendres Sant per una sèrie de 

raons que he llegit, però també parla, per exemple, del Via Crucis del Divendres Sant 

i no ho fa com un acte religiós, sinó com l’acte cívic de la ciutat amb més de 400 anys 

d’història. O parla del Prendiment i la Passió dels Armats destacant-lo com un 

element de promoció de la ciutat i, per descomptat, des del punt de vista de la 
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tradició i la cultura. Jo respecto el seu vot, estem d’acord amb la laïcitat, però fem el 

que fem i no una altra cosa i vostè el que ha dibuixat ha estat una altra cosa.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, afegeix que es tracta d’una manifestació de 

les més grans que es produeixen a la ciutat de Mataró i felicita el Sr. Baron pel 

discurs que ha fet perquè ell no l’hagués fet millor. Ha demostrat i ha dit tot allò que 

tots tenim al cap en aquest esdeveniment, que no ens oblidem que diem que és la 

millor Setmana Santa de Catalunya i, si no ho és, ho serà. Per mi ja ho és i per molts 

de vostès també. I ens convé que sigui cada dia millor, perquè la Setmana Santa que 

tradicionalment els darrers anys a Mataró havia estat una setmana en què la ciutat 

quedava una mica paralitzada, gràcies a molta gent nouvinguda d’una època a la 

ciutat han aconseguit refer i recuperar aquesta tradició de tants anys. Entre tots hem 

creat un esdeveniment que, uns per sentiment de fe i d’altres per tradició cultural o 

senzillament per distracció, permet tenir als carrers de la ciutat una manifestació de la 

qual volem que se’n parli arreu i volem que sigui multitudinària. Així també creem 

activitat econòmica.  

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

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

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

Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que tal com es va acordar en la Junta 

de Portaveus es tractaran conjuntament tots els temes que fan referència a 

l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt, punts de l’ordre del dia núm. 7, 8, 9, 10, 11 i , 

a més, s’introdueix un nou punt per via d’urgència relatiu a un Conveni amb la 

Candidatura d’Unitat Popular, referent també a la reconstrucció del bé catalogat 

“Fàbregas i de Caralt”, que convindria tractar en aquesta sessió plenària de forma 

conjunta amb els punts 7 a 11 de l’ordre del dia.  

 

La declaració d’urgència per tractar el punt relatiu al conveni amb la Candidatura 

d’Unitat Popular és aprovada per unanimitat dels 27 membres del Ple municipal. 

 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna pas al tractament conjunt dels punts 7è 

a l’11è, que es votaran per separat. Farem un debat on, segons el ROM, tindrem més 

flexibilitat perquè vostès puguin intervenir i aclarir els seus punts de vista de la millor 

manera possible. Vull agrair la generositat que han tingut tots els grups, tots els 

actors en aquesta feina que s’ha portat fins ara i que ens ha permès arribar on som 

ara, malgrat hi hagi punts de vista diferents. 

 
 
 

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

Ambient i Sostenibilitat recorda que aquests punts de l’ordre del dia del Ple són 

conseqüència de la sentència 838, de 16 de novembre de 2012, del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, que anul·la la regulació de l’illa Fàbregas i de Caralt en 

base a tres motius: 

En primer lloc, s’havia fet un trasllat en base a un planejament amb un rang jurídic 

inferior a l’adequat. La possibilitat de trasllat era necessari fer-la a través d’una 

modificació puntual del Pla General i s’havia fet a través d’un pla de millora. També 

diu la sentència que el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de la nostra ciutat no 

preveia la possibilitat del trasllat dels immobles que estiguin catalogats com a béns 

locals. Per últim la sentència posa en qüestió que existeixi l’interès necessari per dur 

a terme el trasllat d’un bé catalogat amb aquestes característiques. 
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Arribada la sentència, el titular actual de la finca, que en aquests moments és El 

Corte Inglés SA, posa en coneixement de l’Ajuntament que amb aquesta sentència 

no pot continuar les obres, que fins i tot ja estaven adjudicades, perquè la sentència 

anul·la la possibilitat de portar-les a terme amb la seguretat jurídica necessària. A 

partir d’aquí ens posem a treballar tots plegats per donar solució al problema 

plantejat. D’una banda, en els temes urbanístics, la modificació puntual del Pla 

General i la modificació del Pla Especial del Patrimoni, ens posem a treballar amb la 

Plataforma Salvem Can Fabregas, que era l’entitat que tenia la sentència al seu 

favor, en la línia d’intentar trobar un acord que garanteixi que no s’impugni el nou 

planejament, que garanteixi la retirada de qualsevol execució de la sentència i que 

garanteixi la instal·lació del centre comercial. Així mateix, aquí portem un altre acord 

amb la CUP, que és el partit polític que tenia interposats diversos contenciosos en 

relació amb aquest planejament, amb la intenció que aquest nou planejament no 

s’impugni i tingui les garanties necessàries per al propietari. 

Quant al planejament, es fa una modificació puntual del Pla General que regula la 

possibilitat d’aquest trasllat i simultàniament la modificació del Pla Especial del 

Patrimoni en el sentit que es pugui permetre pel nostre Pla Especial la possibilitat 

dels trasllats, d’una manera totalment excepcional i acotada, en casos de força major 

o en casos en què tingui la seva nova ubicació una visibilitat i una funcionalitat millor 

i, a més, amb un destí d’un interès i un equipament públic. D’altra banda, és 

necessari declarar l’interès general tant de la ubicació d’aquest centre comercial al 

lloc en concret per possibilitar la materialització d’aquest trasllat, perquè la sentència 

així ens ho demana. Finalment, s’ha arribat a un acord tant amb la Plataforma com 

amb la CUP i aquests dos convenis, tal com figuren aquí, preveuen que si avui tots 

aprovem un planejament que possibilita el trasllat de la fàbrica garantint la seva 

reconstrucció i destí com a equipament públic cultural en els termes indicats, les parts 

que tenen uns interessos en relació amb la fàbrica poden desistir, suspendre els seus 

contenciosos i aprovar avui aquest planejament a fi de posar tots sobre la taula la 

generositat i l’esforç d’intentar, encara que hi ha temes que es veuen de forma 

diferent, tirar endavant en aquests moments l’arribada del centre comercial, que és 

d’interès social per a la ciutat, tant jurídica, com econòmica, com social i culturalment.  
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En funció dels motius exposats, la Sra. Montserrat Rodriguez presenta els dictàmens 

dels punts 7 a 11 de l’ordre del dia, i la proposta de conveni amb la CUP que s’inclou 

per via d’urgència. 

 

 
7 -   APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL RELATIVA A 

L’ORDENACIÓ DE L’ILLA FÀBREGAS I DE CARALT. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Els serveis tècnics municipals, han elaborat un document de modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Municipal 1996, relativa a “l’Ordenació de l’illa Fàbregas i de 
Caralt”, la qual te per objecte regular el planejament d’aplicació, pel que fa als criteris  
d’ordenació de l’Illa “Fabregas i de Caralt” (inclosa en l’àmbit discontinu del PMU 
Rda. Barceló-Illa Fabregas i de Caralt”). També ve motivada per la necessitat  
d’incorporar el trasllat  de la fàbrica “Fàbregas i de Caralt”, que ha de ser objecte de 
regulació per part del planejament general i no pel planejament derivat, segons el 
que ha fonamentat la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
838/2012 de 16/11/2012.  
 
El veredicte de la Sentència diu textualment: 
 
“Primero: Estimar el recurso interpuesto por la Plataforma Salvem Can Fabregas 
contra la desestimación por acto presunto del recurso de alzada formulado contra los 
acuerdos adoptados por la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 30 de 
abril de 2008 y el 16 de octubre de 2008, cuya nulidad se declara”. 
Els dos acords de 30 d’abril i 16 d’octubre de 2008, fan referència concreta a 
d’aprovació definitiva del PMU 06 “Illa Fàbregas i de Caralt” i a l’aprovació del seu 
text refós. 
 
S’annexa a la present proposta el text íntegre de la sentencia esmentada.  
 
Amb l’anul·lació d’aquest instrument de planejament derivat, s’ha deixat sense 
contingut l’ordenació de l’illa esmentada que cal tornar a regular. 
 
Per tant, amb la modificació puntual del Pla General que ara es planteja, es regula el 
buit legal  que ha quedat en l’illa 6 del PMU “Fàbregas i de Caralt” i la previsió del 
trasllat de l’edifici de la fàbrica, elevant el rang normatiu d’aquesta regulació, en 
compliment dels criteris establerts en la sentència del TSJC 838/2012 de 16/11/2012. 
     
Per aquests motius s’ha redacta la modificació puntual del Pla General, amb 
ordenació detallada, en substitució del contingut del PMU 06 anul·lat, deixant 
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constància que tots els paràmetres son iguals als anterior, excepte la inclusió i nova 
regulació del trasllat de la nau catalogada. 
 
El contingut del document tècnic que es sotmet a tràmit, es el següent: 
 

o Defineix les delimitacions del sòl públic i sòl privat de l’àmbit.  
o Concreta l’ordenació volumètrica  de la nova edificació a l’àmbit de l’illa 06.  
o Estableix les condicions de gestió, obligacions i càrregues urbanístiques 

derivades de l’execució del pla.  
o Estableix les mesures incloses en l’estudi de mobilitat generada.  
o Preveu  i regula el trasllat de la fàbrica catalogada, al sector veí dels “Entorns 

del carrer Biada”, la qual cosa ja s’ha contemplat en el planejament d’aquest 
àmbit aprovat definitivament el 31 de juliol de 2012.  

 
Aquesta modificació del Pla General, es tramita en paral·lel a la modificació puntual 
del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró segons les fonamentacions 
recollides en la sentència abans indicada. En concret, es considera que els mateixos 
supòsits i reserves que són d’aplicació als béns immobles catalogats amb una 
categoria de protecció superior (interès nacional) són vàlids i poden ser d’aplicació 
als bens immobles catalogats d’interès local, restringint els supòsits d’aplicació en 
base als següents criteris:  

 
 *Els béns immobles són inseparables de llur entorn.  

    *Només es pot procedir, excepcionalment,  a fer-ne el desmuntatge i  
desplaçament si concorren algun dels dos supòsits: 

. Raons de força major 

. La raó d’interès social de destinar el bé a equipament públic en una 
ubicació propera a l’original que millori la funcionalitat, accessibilitat i 
visibilitat del bé. 

     
Per altra part, el Ple Municipal considerarà declarar d’interès social la instal·lació 
d’una locomotora comercial al carrer Miquel Biada, així com la destinació de la 
fàbrica Fàbregas i de Caralt, un cop reconstruïda en el nou emplaçament, a 
equipament municipal per ubicar-hi LA CASA DE LA CULTURA POPULAR.  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar i el que disposen els articles 58, 59, 83, 85, i 96 del 
Text Refós de  la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost 
i l’art. 22 de la Llei de Bases de Règim Local i 52 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, pel que fa a la competència de l’òrgan municipal que 
ha d’aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, 
dels següents  A C O R D S : 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal  relativa a “l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”. 
 
SEGON.- Iniciar un període d’informació pública del document de modificació del Pla 
General,  prèvia publicació d’edictes en el Butlletí Oficial  de la Província, en un dels 
diaris de mes divulgació a Catalunya, als taulers d’edictes municipals i a l’espai web 
municipal. 
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TERCER.- Demanar informe a la Comissió Territorials de Patrimoni Cultural de 
Barcelona, en base al que disposa l’article 83.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
en relació a l’article 2 de del Decret 276/2005 de 27/12 de les comissions territorials 
del Patrimoni Cultural i sotmetre’l a informe del consell del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró.  
 
QUART.- Notificar l’acord als interessats. “ 
 

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

Popular, comença dient que hi ha una màxima que diu: “La fi no justifica els mitjans”, 

però malauradament en aquesta casa algú se’n va oblidar i ara en paguem les 

conseqüències. És legítim que políticament discrepem sobre la gestió i ús del nostre 

patrimoni arquitectònic. Al nostre entendre, el patrimoni forma part de la nostra 

identitat i demés, adaptat al s. XXI, esdevé un potencial cultural, econòmic i social de 

primer ordre. El que no és legítim és el que va fer l’anterior govern tripartit de Mataró, 

encapçalat pel PSC: desmuntar un edifici patrimoni de la ciutat per cedir el terreny 

buit a El Corte Inglés quan la normativa no permet fer-ho. La CUP va avisar: no 

només la ciutat perdia part del seu patrimoni, sinó que la normativa del Pla Especial 

del Patrimoni no permet el desmuntatge i trasllat d’edificis protegits com la Nau de 

Can Fàbregas. Des del primer dia la CUP hem demanat diàleg per trobar una solució 

per defensar l’interès públic del patrimoni sense perjudicar la ciutat. Estàvem 

disposats a trobar una solució que fes compatible la Nau de Can Fàbregas amb 

qualsevol altra activitat. No ens van voler ni escoltar. Amb una actitud prepotent, 

l’anterior govern del PSC es va negar a dialogar i va preferir judicialitzar el cas. Ens 

va respondre que si teníem alguna cosa a dir, anéssim als tribunals. Només ens van 

deixar aquesta sortida. L’anterior govern havia ficat un peu a la galleda però en lloc 

de treure’l hi van posar l’altre i van començar a caminar. A cada passa l’embolic s’ha 

anat fent més gros i perjudicial per a la ciutat. De manera temerària, el govern de 

Baron i Bassas va tirar pel dret amb fets consumats. Durant tot aquest temps han 

malbaratat moltíssims diners públics. Han gastat més de 30 milions d’euros de diner 

públic per fer fora gent de casa seva i obtenir un terreny que PUMSA ha venut a El 

Corte Inglés per 24 milions d’euros. L’Ajuntament i PUMSA han perdut diners en un 

mal negoci que ha deixat la ciutat endeutada fins al coll. Mal negoci per a 

l’Ajuntament, negoci del segle per als oncles de l’anterior regidor d’Urbanisme. 
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Fins al dia d’avui el PSC ha polititzat la justícia i ha manipulat l’opinió pública fent 

creure que tot el que feien era legal. Ara no hi ha temps d’explicar els detalls dels 

processos judicials, però hi ha material per fer un llibre o un documental amb llums i 

taquígrafs perquè tothom pugui conèixer la veritat. 

Després de 7 anys, els tribunals ens donen tota la raó afirmant que Can Fàbregas no 

es podia desmuntar tal com malauradament ha succeït:  

Textualment la sentència diu: 

“no era posible el desmontaje de los elementos protegidos en el Plan Especial para 

su localización en otro lugar, sin que esta determinación se pueda atender a otros 

intereses que puedan confluir en la zona (El Corte Inglés) ya que en la ponderación 

de todos ellos debe prevalecer el interés público en la conservación y mantenimiento 

de bienes protegidos por el Catálogo.” 

 

Situació actual: Els defensors del patrimoni col·lectiu hem guanyat el procés judicial i 

la justícia ens dóna la raó, però ara malauradament el mal ja està fet. Tal com 

advertíem, la sentència arriba massa tard i ara no es pot tornar enrere. La manera 

barroera com es va fer l’adjudicació i venda deixa la ciutat segrestada per un Corte 

Inglés que té la paella pel mànec i ara mateix, si el centre comercial vol, l’Ajuntament 

hauria de tornar-li 24 milions d’euros que ja s’ha gastat. A part, s’haurien de pagar 

danys i perjudicis. Recuperar els terrenys de l’illa de Can Fàbregas per complir la 

sentència suposaria un perjudici econòmic de més de 30 milions d’euros per a 

l’Ajuntament i inassumible avui en dia. La nau de Can Fàbregas ha estat desmuntada 

i els seus trossos emmagatzemats en un terreny agrícola als afores de la ciutat. 

S’han malmès i eliminat els elements del subsòl (carbonera i xarxa de galeries 

subterrànies). Finalment estava prevista la reconstrucció de la nau catalogada per 

vendre-la a una empresa privada tipus McDonald’s o Viena.  

 
La tossuderia i irresponsabilitat de l’anterior govern ens ha dut a aquest atzucac. No 

oblidem que ells són els responsables d’haver dut la ciutat a la vora de l’abisme i 

creiem que ja és hora de trobar-hi una solució. La CUP avui continuem pensant el 

mateix que el primer dia: la Nau no s’hauria d’haver mogut del seu lloc i ens hauríem 

estalviat diners i mal de caps. Hi ha uns responsables polítics que ens han portat a 

una situació de no retorn. Però, en un acte de responsabilitat i generositat, la CUP vol 

desencallar la situació per tres motius. Primer per la negligència dels responsables 
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d’aquesta il·legalitat que pot portar  l’Ajuntament a la fallida econòmica. Segon, 

perquè volem garantir la recuperació de Can Fàbregas sense que això costi encara 

més diners als ciutadans de Mataró, i tercer perquè volem guanyar un equipament 

públic al servei dels mataronins i de la ciutat. És tan important el patrimoni com l’ús i 

la utilitat que s’hi dóna. La CUP vol que aquest nou espai de la ciutat sigui un 

equipament viu i que fins i tot pugui acollir altres serveis com, per exemple, la seu 

central de l’Escola Municipal de Música.  

Tot seguit passo a justificar el nostre vot respecte als diferents punts que es porten a 

aprovació. El punt 7) de l’ordre del dia: Aprovació inicial de la modificació puntual del 

Pla General d’Ordenació Municipal relativa a l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt 

és el pedaç que fa l’Ajuntament per substituir el PMU-06 declarat nul de ple dret pel 

TSJC. Preveu destinar l’illa sencera al centre comercial, però aquí és on s’inclou com 

a càrrega urbanística la reconstrucció de Can Fàbregas a la vorera del davant. La 

nova normativa urbanística garanteix que el nou equipament públic a l’antiga fàbrica 

haurà d’estar obert al públic abans del 24 de juliol del 2015, per la Festa Major de Les 

Santes. La CUP només està d’acord amb els articles de la normativa que regulen la 

reconstrucció de Can Fàbregas, i manifestem expressament que no dona conformitat 

a la resta del contingut del document perquè no estem d’acord amb el que s’ha fet 

fins ara a l’illa Fàbregas i de Caralt. Com que no es poden separar els articles amb 

els quals estem d’acord de la resta del document, hi votarem a favor. Però que consti 

literalment en acta que la CUP vota a favor en els termes fixats en el pacte 4t del 

conveni que avui es vota entre el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró i la CUP.  

En el punt 8 de l’ordre del dia,: Aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 

28 de la normativa del Pla Especial de Patrimoni, hi votem a favor excepcionalment 

per desencallar l’actual situació. La modificació es fa de forma expressa per poder 

desplaçar Can Fàbregas només amb la condició de destinar-lo a equipament públic, 

però que mai més a ningú no se li acudeixi fer un altre trasllat d’un edifici protegit. 

Respecte el punt 9 de l’ordre del dia, declarar d’interès social per a la ciutat de Mataró 

la instal·lació d’un centre comercial de gran format, considerem que aquesta proposta 

no té cap valor jurídic, és lletra morta. S’ha portat al ple per fer-se la foto però és 

totalment innecessari per desencallar l’embolic de Can Fàbregas. La modificació del 

Pla Especial del Patrimoni només contempla la raó d’interès social de destinar el bé a 

equipament públic, però en cap cas contempla l’interès social d’implantar un centre 

comercial. El mateix jutge deixa clar que l’interès públic del patrimoni arquitectònic 
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està per sobre del suposat interès social d’un centre comercial. Aquí la CUP hi votarà 

en contra, també per raons ideològiques : Les grans superfícies no són el nostre 

model comercial, coaccionen el proveïdors, controlen el consum, generen un 

competència deslleial al petit i mitjà comerç i els seus beneficis no repercuteixen a la 

ciutat perquè se’n van cap a Madrid. I ja veurem com afectarà la mobilitat, però 

segurament causarà un col·lapse circulatori en el sector.  

Sobre el punt 10 de l’ordre del dia, per declarar d’interès social per a la ciutat de 

Mataró la reconstrucció del conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt per 

destinar-lo a equipament públic municipal, votarem a favor perquè no hem estat 

lluitant durant set anys perquè la reconstrucció de la Nau acabi tal com inicialment 

estava prevista; així veiem com a mal menor l’alternativa de destinar-lo a equipament 

públic i com a causa d’interès social per tota a la ciutat,  guanyant un equipament 

públic que esperem que sigui viu i partícip de la cultura i la cohesió social. Així serem 

estrictes en el compliment del compromís de l’Ajuntament que la Casa de la Cultura 

Popular estigui oberta al públic per Les Santes de l’any 2015. Pensem que cal iniciar 

un procés participatiu per definir i ampliar els usos de la Nau perquè sigui un 

equipament públic molt viu. També volem deixar molt clar que aquest nou 

equipament no ha de suposar cap despesa econòmica a l’Ajuntament. Qui pren el 

compromís de recuperar Can Fàbregas és l’Ajuntament, però els diners els ha de 

posar El Corte Inglés o qui es quedi la finca on estava originalment. Si no n’hi ha 

prou, passarem comptes amb qui realment s’ha lucrat amb tota l’operació.  

En el punt 11 de l’ordre del dia, Conveni amb l’Associació Plataforma Salvem Can 

Fàbregas, votem a favor; ha estat una lluita de David contra Goliat, on una colla de 

ciutadans anònims han aturat el “tot s’hi val” d’un Ajuntament que en lloc de protegir 

el patrimoni l’ha destruït per beneficiar interessos privats. Respecte a l’últim punt de 

l’ordre del dia, en relació amb el Conveni entre l’Ajuntament i la CUP, evidentment hi 

votarem a favor perquè així ho hem pactat. Adquirim uns compromisos, juntament 

amb totes les modificacions urbanístiques que avui es voten, que permetran d’una 

manera legal, reconstruir la Nau de Can Fàbregas ara mateix desmuntada i sense 

cap garantia de reconstrucció. Vull deixar clar que el meu vot a tots els punts 

anteriors ve condicionat a l’aprovació d’aquest conveni. En cas que no s’aprovi 

aquest conveni, el sentit del meu vot en els punts 7, 8, 9 i 10 de l’ordre del dia serà en 

contra. En aquest cas, novament haurem de demanar responsabilitats polítiques. 

Avui mateix se’ns ha fet arribar un informe jurídic que valorava el conveni entre 
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l’Ajuntament i la CUP, i m’agradaria fer-hi algunes consideracions. En primer lloc, 

aquest informe jurídic reclama que l’aprovació definitiva de tots aquests documents 

passi per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. I això és precisament el que 

hem demanat des d’un primer moment, és a dir, que tots aquests processos del 

trasllat haguessin passat per aquesta comissió. Si això s’hagués fet no hagués passat 

el que ha passat. Nosaltres vam presentar un contenciós-administratiu perquè les 

coses no es van fer com ara sembla que es faran de forma legal. Aquest text diu que 

l’aprovació definitiva el conseller es guarda la carta a última hora de modificar allò 

acordat, i jo els dic que nosaltres ens reservem el dret a presentar un recurs 

contenciós i a continuar amb els plets si es modifiquen aquests convenis. També 

parla dels terminis i diu que pot comportar clàusules de penalització excessives, però 

qui ha redactat aquest informe jurídic no se l’ha llegit bé. El conveni en cap cas parla 

de clàusules de penalització excessives. El que sí que els demanem és que 

compleixin els terminis. Si els interessa tant que vingui El Corte Inglés vagin ràpid a 

reconstruir la Nau de Can Fàbregas. També es recomana elaborar els calendaris de 

tramitació que siguin necessaris per poder assumir amb seguretat els terminis 

previstos. Els calendaris estan fets i si no es compleixen estarem contradient el que 

estem aprovant avui. El que no volem és veure com un dia s’inaugura El Corte Inglés 

sense la Nau de Can Fàbregas reconstruïda. Aquest no és un tema jurídic, sinó que 

és un tema polític, del conveni no es pot tocar ni un punt ni una coma.  

Finalment vull agrair que l’actual govern hagi entès que calia negociar una solució 

pactada. Tots hem renunciat a alguna cosa per trobar la millor solució per la ciutat. 

Ho he d’agrair a la lluita de la Plataforma Salvem Can Fàbregas, a l’alcalde, a la 

regidora d’urbanisme, i a les persones que han participat en la negociació.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comença dient que avui estem aprovant una 

sèrie d’acords molt importants i pensa que el primer que cal és fer una mica d’història 

de tot aquest procés. El Sr. Alcalde ens ha demanat generositat i passar pàgina, 

perquè la ciutat necessita resoldre aquest afer d’una vegada per sempre. Ens ha dit 

que no hi ha vencedors ni vençuts i que la ciutat és la que guanya, però com que vull 

fer una mica d’història li vull recordar que el que sí que hi ha són víctimes. En primer 
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lloc, són víctimes les persones que han estat imputades, treballadors i representants 

municipals que han patit molt, ells i les seves famílies, cosa que aquí i ara és de 

justícia recordar. Cal recordar-ho perquè a tenor dels acords que es porten avui a 

votació sembla que finalment la fàbrica es traslladarà i vindrà El Corte Inglés a 

Mataró. Per què aquests anys de processos judicials i de patiment ? 

En segon lloc, una altra víctima és la ciutat. Recordem que tot això té un cost d’uns 

quants milions d’euros per als mataronins. Si el govern actual, que ja porta gairebé 

dos anys, i sobretot la CUP haguessin arribat a un acord ens hauríem estalviat molts 

mals de cap. La gran solució a tot aquest afer passa per compensar a una de les 

parts lliurant-los la fàbrica per a la instal·lació de la Casa de la Cultura Popular. Algú 

s’ha parat a pensar tots els diners que costarà tirar endavant aquest projecte? El 

conveni diu que la nova instal·lació ha de tenir unes condicions extraordinàries, 

pràcticament inassolibles econòmicament i temporalment en aquests moments. I des 

d’un punt de vista tècnic, tenim seriosos dubtes que aquest projecte es pugui encabir 

en la Nau de Can Fàbregas un cop estigui traslladada. Tot plegat, representarà una 

pèrdua de diners molt important per a la ciutat, encara més gran de la que ja s’ha 

produït. És aquesta la gran prioritat de Mataró? A canvi d’aquesta despesa inassolible 

perdrem l’oportunitat d’acabar Can Marfà, que comptava amb els diners que havia de 

pagar l’operador per fer-lo realitat. Can Marfà podria acollir perfectament el patrimoni 

cultural mataroní (les comparses i els elements de Les Santes) que és el que pretén 

de la nova Casa de la Cultura Popular. No seria la tercera biblioteca una altra prioritat 

a la nostra ciutat? Senyors del govern, ara que estan retallant tot el que poden, ens 

presenten un projecte que costarà molts diners a la ciutadania, i d’on trauran els 

diners? O què ens retallaran encara més? Estem en un moment excepcional i s’han 

d’establir prioritats i si fem una Casa de la Festa, qui pagarà la festa?  

Una altra qüestió preocupant és com pot ser que aquest acord que avui presenten, 

amb la Plataforma Salvem Can Fàbregas i la CUP, s’hagi portat en secret i tot aquest 

procés no s’hagi discutit a cap òrgan de participació, ni a cap consell...? Un tema tan 

sensible necessitava un procés participatiu amb entitats, veïns, associacions, grups 

polítics, etc. Em sembla escandalós pretendre resoldre aquest conflicte amb uns 

convenis bilaterals.  

El que fem avui és posar punt final o punt i a part a l’afer Can Fàbregas? Sr. Alcalde 

digui a la ciutadania si els signants dels convenis poden garantir que cap ciutadà o 

ciutadana no demani a la fiscalia que faci complir les sentències que tenen interès 
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públic, com vostè sap que es pot fer amb els recursos contenciosos. Li avanço que 

no poden. I així l’argument de la seguretat jurídica esgrimit, segons vostè per El Corte 

Inglés, com a garantia per tirar endavant el projecte és més que qüestionable.  

Si parlava de fer un breu recorregut històric per aquest drama de l’afer Can Fàbregas, 

recordem una vegada més com vostè, Sr. Alcalde, va ser dels primers a apuntar-se a 

les manifestacions de la Plataforma Salvem Can Fàbregas, juntament amb altres 

destacats membres de CIU. I ara ens demana a tots que passem pàgina, que siguem 

generosos, i certament nosaltres sí que actuarem amb responsabilitat, però no 

donant un xec en blanc, no combregarem amb rodes de molí. Crec que hauria estat 

de gran generositat per part de la CUP haver renunciat a l’execució de la sentència 

deixant que el benefici que s’hauria obtingut per la renda de la Nau hagués anat al 

museu de la ciutat, amb un cost molt menor del que ens costarà la incerta aventura 

de la Casa de la Cultura Popular. Per responsabilitat no votarem en contra dels 

acords per tal que es pugui produir l’arribada de El Corte Inglés que nosaltres sempre 

hem defensat, malgrat sempre hem dit que no s’havia de fer a costa del patrimoni de 

la nostra ciutat. I també perquè volem que aquest afer es tanqui definitivament.  

 

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

deixa constància que la vinguda de El Corte Inglés ja es va votar en la passada 

legislatura, en què PxC no hi era present. Avui portem a votació una sèrie de punts i 

modificacions arran d’una sentència, perquè va haver-hi un incompliment i una 

irresponsabilitat per part d’un govern que no va fer les coses bé. Nosaltres no volem 

fer avui una intervenció molt dura perquè creiem que seria molt fàcil i crec que ja ens 

hem discutit als llocs on tocava i nosaltres hem manifestat el nostre posicionament.  

Nosaltres votarem amb responsabilitat perquè creiem que és important poder tirar 

endavant tots aquests punts de l’ordre del dia en matèria de El Corte Inglés. Creiem 

que s’ha desencallar d’una vegada per totes aquesta situació i no acabar en un pou 

sense fons, malgrat que discrepem en alguns punts de l’ordre del dia.  

Vull deixar constància que no compartim el 100%, per exemple del punt 10, que diu: 

“Declarar d’interès social i cultural per a la ciutat de Mataró, la reconstrucció del 

conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt per destinar-lo a equipament públic 

municipal”, atès que no creiem que a dia d’avui l’Ajuntament hagi de mantenir un nou 
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equipament municipal mentre se n’estan tancant d’altres per manca de pressupost, 

no ho trobem coherent. Pel que fa al punt 9 de l’ordre del dia, creiem que, enlloc de 

declarar d’interès social la instal·lació del centre comercial, en aquests temps tan 

difícils que estem vivint seria més convenient declarar-ho com a prioritat social, ja que 

així ho considera la majoria dels ciutadans de Mataró, tot i que aquest és un format 

que el nostre grup no comparteix com a model comercial. Som conscients, però, de la 

importància de poder-ho tirar endavant i per això votarem favorablement a tots els 

punts de l’ordre del dia.  

 
 
 
 

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

Catalunya, manifesta que aquí tenim una realitat que és que algú, Sr. Martínez, es va 

equivocar molt en el moment que es va decidir fer les coses que es van fer, malgrat 

sigui veritat que la seva família ho ha passat molt malament, com ho estan passant 

altres persones per coses bastant més menors. I ara, en nom de la responsabilitat, 

ens disposem a passar pàgina. I, en nom del sagrat patrimoni, neguem l’oportunitat a 

1.000 conciutadans a trobar un lloc de feina, amb els índexs d’atur que tenim. I ens 

oblidem que tenim Can Marfà tancat, que tenim la Nau Minguell tancada —que ens 

van costar molts diners— i del fet que ara tindrem una nau que ens costarà molts 

diners més que podríem fer servir per a altres coses, com ara les coses que ple rere 

ple diem que cal fer. Per tant, crec que el més fàcil seria recordar que el PP des del 

principi va dir que El Corte Inglés feia falta en aquesta ciutat i que hi hem votat 

sempre positivament, i aleshores podríem començar a fer retrets o a dir que abans 

hem fet una Junta General d’Aigües a la qual per un tema de formes o per una 

irregularitat, que no és un frau, ens hem carregat una persona i aquí no passa res, 

passem pàgina. Però això no pot ser... cal ser igual de justos amb tothom.  

Em deia ara una companya que porta menys temps en política que “això sembla un 

xantatge”, i així ens sentim, molestos. Hem de pensar que els magatzems de El Corte 

Inglés de Tarragona van iniciar el seu projecte igual que el de Mataró i ja fa dos anys 

que és obert, donant feina i riquesa en aquella ciutat. I aquí, perquè algú va fer 

algunes coses malament i va donar arguments a uns altres que ho van portar davant 

la justícia, ara ens trobem en aquest atzucac, un carreró sense sortida on hi hem 

posat els 125.000 mataronins. Nosaltres votarem favorablement a tot, excepte als 



 56

punts 10 i 11, en què ens abstindrem. Espero que la nostra abstenció no sigui cap 

impediment perquè això tiri endavant, però a nosaltres, amb la situació que té la ciutat 

amb gairebé 15.000 aturats, amb gairebé 300 milions de deute, amb Can Marfà 

tancat, amb la Nau Minguell tancada, haver de fer ara una Casa de la Cultura 

Popular, em sembla pagar un preu massa alt per donar solució a un tema i per 

satisfer un ego polític legítim que ens sembla d’una profunda insolidaritat envers els 

125.000 mataronins. Només vull recordar que hagués estat molt fàcil haver portat 

molta gent aquí davant manifestant-se demanant que El Corte Inglés vingués i fer-ho 

passar malament a alguns polítics. Demano aquí i ara que això ho pensem tots quan 

fem segons quins tipus de coses.  

 

 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, recorda que el 

primer dia d’aquest mandat el seu grup va dir que farien una oposició rigorosa, 

responsable i alternativa. Em sembla que al llarg d’aquests gairebé dos anys de 

mandat ho hem demostrat abastament. Avui mateix, amb un punt anterior, se’ns ha 

requerit que siguem responsables i ho serem, malgrat les nostres crítiques respecte 

del procediment. Donarem suport als dictàmens 7, 8, 9, 10 i 11 que el govern 

municipal porta a aprovació i ens abstindrem en el 12, perquè no acabem d’entendre 

aquest conveni com un dictamen, és per això. Ho farem convençuts que és el millor 

per Mataró i que s’assoleixen els objectius que en aquest tema ens vam marcar fa 

molt de temps. Hi votarem a favor i podem dir que sempre hem votat a favor de la 

vinguda de El Corte Inglés a la ciutat. Som molt conscients de la fragilitat de tot el 

procés i ens ho ha recordat el mateix Sr. Alcalde, i per això les meves paraules 

tornaran avui a ser rigoroses i responsables. Faré aquesta única intervenció. Que 

mai ningú no pugui pensar que els socialistes han posat entrebancs al progrés de la 

nostra ciutat. Per nosaltres la vinguda de El Corte Inglés és sinònim de progrés i 

respectem que altres formacions polítiques ho entenguin de manera diferent. 

No ha estat un camí fàcil, segurament nosaltres mateixos hem comès errors, però 

també estic convençut que no hem estat ni els únics ni els que hem comès més 

errors en aquest llarg i tortuós procés. Algun dia, amb la perspectiva del temps, els 

historiadors imparcials podran escriure i posar negre sobre blanc què ha passat i el 
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capteniment de cadascú en tota la història. No volem mirar enrere, seria fàcil però 

seria estèril. Fa pocs mesos, quan va sortir la darrera sentència vaig dir que no 

perdéssim la calma i que aquest tema era reconduïble. Avui en tenim la prova. No 

passem pàgina sinó que busquem solucions. Avui treballem per fer possible la 

vinguda de El Corte Inglés i alhora salvaguardem la nau de Can Fàbregas, garantint 

la reconstrucció, posant en evidència que la nau mai havia estat destruïda. Ara es 

planteja un altre destí per a la nau, un destí que per a nosaltres no és una prioritat en 

temps de crisi, però no ens hi oposarem si s’aconsegueix l’acord polític necessari.  

Es porta a aprovació uns dictàmens avalats pels mateixos informes tècnics i jurídics 

que donaven suport als dictàmens anteriors, uns acords que seran aprovats pels 

mateixos òrgans de govern que aprovaren els anteriors, el ple de l’Ajuntament de 

Mataró i la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Ens podríem preguntar si han valgut 

la pena tots els problemes i entrebancs que s’han hagut de salvar per arribar on som 

avui. Si El Corte Inglés acaba venint a Mataró i l’antiga nau de Can Fàbregas es 

reconstrueix al mateix carrer Biada, nosaltres ens donarem per satisfets. Hem cregut 

sempre en aquest projecte i hem treballat durament per tirar-lo endavant i ara que 

sembla que arribem a la seva materialització continuem creient que és un projecte 

important per a Mataró. Aquest és un projecte que generarà de manera immediata 

llocs de treball i que augmentarà en el futur també la nostra capitalitat comercial i 

territorial, i això no és poca cosa. Per això donarem suport, amb alguns punts crítics, 

als dictàmens esmentats anteriorment, llevat el número 12, en què ens abstindrem.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, intervé per aclarir algunes idees. En primer 

lloc, això necessitava una sortida de ciutat honorable i que a partir d’avui aquí es fes 

una pau per a tots. Ningú no demana que s’oblidi el que ha passat fins ara i, com 

deia el Sr. Baron, vindrà qui jutjarà cadascú amb les nostres consciències, perquè 

tots hem comès errors. Però a partir d’avui tots hauríem de tenir només un únic 

objectiu que és refer la moral perduda a la ciutat, perquè el cop d’aquesta sentència 

va ser molt dur. Jo sé que vostès han fet un esforç, tots, fins i tot els que avui 

evidentment marquen més posició, perquè també el fan. Quan es va fer la proposta 

d’intentar trobar una sortida es va posar sobre la taula la proposta que va sortir de la 

Junta de Portaveus. A tots se’ls va dir que aquest Alcalde demanava confiança per 
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negociar sobre la base d’aquesta proposta i va ser acceptada per tothom. Per tant, la 

proposta que ha arribat al final és aquella proposta que tots vam donar per bona per 

poder arribar a un acord. És un acord que no és fàcil, perquè la Casa de la Cultura 

Popular significarà un cost de manteniment i s’haurà de fer un pla de viabilitat. S’ha 

dit i discutit sobre qui podria ser qui acabés finançant això i no se’ns escapa a ningú 

que molt probablement podríem trobar un mecenes per a això. Però, en tot cas, avui 

o almenys abans que això fos una realitat, seria molt difícil.  

Ara bé, també ha de quedar clar que la reconstrucció de la nau està escripturada per 

part de El Corte Inglés —forma part de l’escriptura— i la pagarà el centre comercial 

sobre la base de les certificacions d’obra. Aquests diners serviran per a això. I tots 

hem acordat, amb més o menys reserves, que la nau es dediqui al que hem dit. Crec 

que hi ha una voluntat de consens per part de tots, que agraeixo molt sincerament.  

M’agradaria, però, que reflexionessin sobre aquells punts en què vostès s’han 

abstingut legítimament. Vostès saben que aquí hi ha algú que ens està mirant amb 

uns ulls, que és algú que ha pagat i que se l’ha portat on se l’ha portat. Evidentment, 

jo no vull fer responsable ningú, però els demano que ho reconsiderin perquè saben 

que aquesta era l’opció que havíem emprès, que havíem demanat i que havíem 

posat sobre la taula. Jo m’atreveixo a demanar-ho, perquè tots els instruments que hi 

ha aquí són instruments de caràcter urbanístic, tots ens vinculen, i aquí està posat 

amb transparència tot sobre la taula; ho hem portat al ple perquè quedi clar quins són 

els pactes. Vostès, amb els seus vots, faculten l’Alcalde per signar.  

Això no és un pacte entre l’Alcalde i la CUP o entre l’Alcalde i la Plataforma, sinó que 

és un pacte que el ple faculta fer en nom de tot el consistori. Per tant, jo entenc que 

el resultat que en pugui sortir avui és un pas endavant per part de tots i m’agradaria 

que així quedés clar per part de tots els ciutadans. Que ens jutgin pels fets passats, 

però que també en puguin treure a partir d’avui que hi ha una voluntat de tots que 

aquest procés tiri endavant. Aquesta voluntat de consens amb transparència, és el 

que la ciutat ens exigeix. Tots hem pagat un preu, uns més i uns menys, a tots els 

nivells. Aquí hi ha molts sacrificis i cada lletra i cada coma s’ha negociat amb els 

advocats de la Plataforma i els de la CUP, perquè recordem que la Plataforma és qui 

té una sentència favorable però la CUP té altres contenciosos a sobre en la mateixa 

línia. S’ha negociat també amb la Comissió d’Urbanisme de Territori i Sostenibilitat, 

s’ha negociat amb Cultura de la Generalitat i, evidentment, amb els primers, els 

tècnics de la casa, que són els que han fet la proposta inicial i validat tot el procés.  
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S’ha fet un esforç per part de tothom. Quan negociava he sentit que ho feia en nom 

de la Junta de Portaveus on són tots els grups polítics, que m’havia facultat per 

negociar en aquests termes. I jo, en cap cas, podia pretendre i no pretenc, que ni el 

govern ni jo ens apropiem d’aquesta solució. Aquesta solució ve de tots els grups 

polítics, començant per aquells que potser fa més temps que hi treballen o que hi han 

treballat i potser van prendre un camí que no era el correcte, i potser nosaltres ens 

vam equivocar però avui no ens podem tornar a equivocar. No hi ha res en aquests 

convenis o arguments pels quals no siguem capaços, pel bé de la ciutat, de posar-

nos d’acord. Vaig demanar generositat a tothom i ho he demanat en nom de tota la 

ciutat i, per tant, m’atreveixo una vegada més a demanar aquesta generositat per 

poder tirar endavant aquest procés, per poder posar-nos tots al mateix punt de 

sortida i poder dir a l’operador que la ciutat, a partir d’ara, ja no té cap excusa. Això 

serà un procés d’uns tres o quatre mesos, però per poder-ho fer necessitem que qui 

ha de fer el pas voluntari d’iniciar les obres, que és l’operador, ho faci amb la 

seguretat de saber que té la ciutat al costat i no la ciutat en contra. Per acabar, Sr. 

López, té tota la legitimitat per fer el que cregui que ha de fer, però m’agradaria 

demanar-los que fessin el gest de votar a favor i tenir la unanimitat en tot el procés.  

 
 

 

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

Popular, en primer lloc passa a respondre algunes de les preguntes que plantejava el 

Sr. Martínez. Aquest deia: “Per què no hem arribat abans a un acord?”, senzillament 

perquè aquest Ajuntament ha fet la política dels fets consumats i fins que no ha 

arribat la sentència no se’ns ha proposat trobar una solució negociada. Tant de bo fa 

dos, tres o set anys haguéssim pogut trobar una solució pactada. És molta gent de 

diferents interessos que ha patit, és cert, i també és evident que hi ha interessos en 

aquest sentit i polítiques contraposades. La segona pregunta que es feia el Sr. 

Martínez era: “Es pot suportar una despesa inassumible traslladant la nau com a 

equipament públic?”. Aquí cal explicar bé que, arran de la sentència, bàsicament 

només hi ha dues opcions: una d’elles és la que proposem aquí i que portem a 

votació. I l’altra també és molt senzilla: El Corte Inglés diu que se’n va, l’Ajuntament 

ha de pagar-li els més de 30 milions d’euros que suposa recuperar els terrenys 

venuts al centre comercial i, a part, pagar-los danys i perjudicis. Per tant, l’opció que 
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proposem és la més econòmica en aquests moments. Finalment, m’agradaria que qui 

en tingui la competència em pugui aclarir si aquests convenis, per tal que tinguin 

validesa, s’han d’aprovar per majoria absoluta.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon al Sr. Safont que només es necessita 

una majoria absoluta per aprovar la modificació puntual del Pla General. I si s’hagués 

volgut prendre la segona via, ja fa molt temps que la podríem haver pres, però aquí hi 

ha algú que vol fer una inversió de 150 milions d’euros amb totes les garanties, i la 

Generalitat necessita saber si en tot aquest procés la ciutat aposta al 100% i, per tant, 

ha de saber que tots els grups polítics hem trobat la pau en aquest afer. L’única 

salvetat que hi ha és que vostès, la CUP, no votessin a favor de l’interès social del 

centre comercial, perquè vam posar aquesta diferència sobre la taula el primer dia. 

Però, en canvi, vostès, que no hi havia manera que votessin la modificació puntual 

del Pla General i no hagués tingut una majoria, vostès saben que fins a l’últim 

moment vam estar pressionant perquè això fos així. Per tant, això és el que 

necessitem, la pau de veritat, Sr. Safont-Tria.  Saben que per portar això aquí i avui 

s’ha fet molt d’esforç, i vostès també, i ara tots han de fer una mica de confiança en la 

ciutat. No els retrec absolutament res però no ens mourem d’aquí fins que siguem 

capaços de demostrar que això ho podem fer. Aquí no estem parlant d’un tema 

jurídic, sinó d’algú que té una clàusula que li permet enviar-nos una carta i demanar-

nos com a mínim que paguem interessos per aquests milions d’euros i reclamar el 

retorn i després ja en parlarem. I no es tracta que vingui un ciutadà a reclamar el 

compliment de la sentència, que Sr. Martínez no pot venir. Una altra cosa és que surti 

un franctirador que reclami, però amb els vots favorables del 27 això estaria blindat.  

Entenc que vostè, Sr. Martínez, no votaria afirmativament la modificació puntual del 

Pla General?   

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon que s’abstindran en tots els punts. 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, respon al Sr. Martínez que no entén com 

després de tantes hores de discussió no hagi pogut comunicar a aquest govern la 

seva postura. No li recrimino res, però permeti’m que li expliqui les coses com són. 

Un govern en minoria pot tenir totes les febleses que vulgui, però aquí necessitem 27  

vots per demostrar una pau. Si vostè no vota, aquí es comença a retirar la gent. Si 

vostè ens hagués informat que això no anava així, s’hagués retirat el punt de l’ordre 

del dia. Si vostè vol enviar aquest missatge a la ciutat i a l’operador, té la legitimitat de 

fer-ho, però ens hi juguem molt. Hem estat negociant això durant molt de temps i si 

no som capaços d’adonar-nos del que ens estem jugant... Si això és així, retiro tots 

aquests punts i tornarem a fer el debat en un altre moment.  

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

Catalunya, avança que el seu grup canvia el vot i votarà afirmativament a tot, malgrat 

que l’Alcalde ha comès un error de precisió. Nosaltres, en la Junta de Portaveus, 

quan ens vam constituir com a comissió informativa i vam votar els punts vam dir que 

votaríem afirmativament a tots els punts, entenent que tothom faria el mateix que 

nosaltres. Vam voler donar una oportunitat  per a que els 27 donéssim per acabat 

aquest tema tan important per a la ciutat. Veient el que està passant, això demostra 

que hi ha partits de llarga irresponsabilitat.  

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia que el 

seu grup, per tal d’arribar al consens, votarà afirmativament a tots els dictàmens, 

també al conveni amb la CUP.  

 

 

 

El Sr. Joan Mora, alcalde-president, a la vista del conjunt de les intervencions 

decideix interrompre el debat i fer un recés, suspenent el Ple, convocant alhora als 

portaveus de tots els grups per a deliberar el que sigui necessari per a desbloquejar 

la situació.  

La sessió es reprèn una hora més tard, amb assistència dels mateixos regidors que 

es trobaven reunits en el moment de la interrupció de la sessió.  
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El senyor Joan Mora, alcalde president, agraeix a tots els regidors i regidores l’esforç 

que han fet. Aquest recés ha servit perquè féssim Junta de Portaveus per negociar 

bilateralment amb els grups municipals. Amb la responsabilitat de tots hem de ser 

capaços de trobar una sortida. 

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que des de l’inici d’aquest procés el seu 

grup municipal ha votat sempre a favor de la vinguda de El Corte Inglés a la ciutat.  

No sabíem que era imprescindible un sí unànime de tots els grups. Per aquesta raó 

hem anunciat que ens abstindríem. Tot i que em refermo en la nostra argumentació, 

votarem a favor de tots els punts i ens agradaria que aquesta unanimitat fos per tots 

els punts i de tots els grups. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, celebra la bona voluntat del Sr. Martínez. Els 

agraeixo, tant a vostè com a la Sra. Calvo, l’esforç que fan a nivell de partit per 

canviar fins i tot el vot d’una assemblea. Públicament li vull demanar al Sr. Safont-Tria 

de la CUP que es repensi aquesta situació i que 27 de 27 en tots els punts seria un 

pas endavant molt important per a la ciutat.  

 

 

 

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

Popular, explica que en el seu moment el seu grup municipal ja va anunciar que de 

cap manera podia assumir declarar d’interès social per a la ciutat la instal·lació de El 

Corte Inglés. Nosaltres en Junta de Portaveus, amb tots els grups, ja vam anunciar 

que el nostre vot seria negatiu. És un votació política, sense implicació jurídica. El 

Corte Inglés ja sap que això no comportarà cap modificació. Nosaltres votem a favor 

de tots els punts, excepte el punt número 9. 

 



 63

El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que el Sr. Safont-Tria insisteix a no 

votar a favor el punt 9. En té tot el dret, com el tenien tots els grups municipals. És 

per això que es va separar la declaració d’interès, però tinguem clar quins grups 

polítics estan d’acord amb tot i quins, al final, hi posen un petit “però”. Vull agrair una 

vegada més a tots els portaveus el seu esforç, la circumstància d’Iniciativa per 

Cataluna Verds amb aquest malentès, en el que probablement jo no hagi sabut 

interpretar el seu pensament. Lamento aquesta circumstància. Si aquesta evolució de 

vot fa que això surti bé, serà fantàstic. I un agraïment personal a la Sra. Rodríguez de 

part de tothom perquè tothom sap l’esforç que han fet. A totes les persones que han 

patit en aquest procés, aquí a la sala i fora d’aquesta sala, dir-los que crec que ho 

tanquem bé, amb l’esforç de tots, i que això surt endavant perquè tots volem que surti 

endavant.  

 

Tot seguit, per l’alcalde-president es sotmet a votació el punt número 7 : “Aprovació 

inicial de la modificació puntual del pla general d’ordenació municipal relativa a 

l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

8  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

L’ARTICLE 28 DE LA NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL 

ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ 1999 
  

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Els serveis tècnics municipals, han elaborat un document de modificació puntual del 
l’article 28 de la Normativa del Pla Especial  del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 
1999.  
 
Transcrivint literalment part del document tècnic, en resulta el següent: 
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La Sentència 838/2012 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 27-11-2012 
referent al conjunt catalogat de Can Fàbregas determina que “no era posible el 
desmontaje de los elementos protegidos en el Plan Especial para su localitzación en 
otro lugar, sin que en esta determinación se pueda atender a otros intereses que 
puedan confluir en la zona ya que en la ponderación de todos ellos debe prevalecer 
el interès público en la conservación y mantenimiento de bienes protegidos por el 
Catálogo”. 

 
La present modificació puntual de la Normativa del Pla especial del patrimoni de 
Mataró té per objectiu permetre el desplaçament de béns immobles catalogats en 
casos molt excepcionals i segons els criteris següents: 

 
Es proposa modificar puntualment l’article 28 del Capítol IV-c del Règim edificatori de 
les Ordenances del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró 1999, en base 
als següents criteris: 

 
 -- Es concreten i regulen les obres de desplaçament referides a l’apartat k) de l’article 

26 “Classificació dels tipus d’obres”, concretament les obres de desplaçament que 
puguin afectar els béns immobles catalogats com a béns culturals d’interès local 
(BCIL). 

 -- Es pren com a referència la regulació que la Llei del patrimoni cultural català (Llei 
9/1993) i la Ley del patrimonio histórico español (Ley 16/1985) fan dels 
desplaçaments dels béns immobles catalogats com a Béns Culturals d’Interès 
Nacional (BCIN i BIC) proposant el següent redactat: 
- Els béns immobles són inseparables de llur entorn 
- Només es pot procedir, excepcionalment,  a fer-ne el desmuntatge i  
desplaçament si concorren algun dels dos supòsits: 
. Raons de força major 

 . La raó d’interès social de destinar el bé a equipament públic en una ubicació 
propera a l’original que millori la funcionalitat, accessibilitat i visibilitat del bé. 

 
 Aquest és el concepte i el redactat que es recull a l’apartat 1 de l’article 28 que regula 

els criteris generals del Règim edificatori . 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, atès el que disposen els articles 85, 87 i 97 i 
següents del  Text refós de la Llei d’Urbanisme i article 110 del seu reglament; la 
normativa de règim local i al decret de delegació de competències de l’Alcalde de 
14/6/2011 a altres òrgans municipals; i vist l’informe jurídic,  PROPOSO  l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa del Pla especial 
del catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, 1999 que afecta el 
redactat de l’article 28.  
 
El detall de la modificació concreta de l’article, s’adjunta a la present proposta com 
ANNEX,  formant part de la mateixa a tots els efectes. 
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SEGON.- Iniciar un període d’informació pública del present document, prèvia 
publicació d’edictes en el Butlletí Oficial  de la Província, en un dels diaris de mes 
divulgació a Catalunya, als taulers d’edictes municipals i a l’espai web municipal. 
 
TERCER.- Demanar informe a la Comissió Territorials de Patrimoni Cultural de 
Barcelona, en base al que disposa l’article 83.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
en relació a l’article 2 de del Decret 276/2005 de 27/12 de les comissions territorials 
del Patrimoni Cultural. 
 
QUART.- Sotmetre el present expedient a informe del Consell del Patrimoni 
Arquitectònic de Mataró. 
 
CINQUÈ.- Notificar els presents acords als interessats.” 
 
Modificació de l’articulat. 
Textos comparatius de l’articulat vigent i del proposat 
 
Es transcriu a continuació l’articulat actual i modificat, ressaltant en negreta el text modificat. 
 

REDACCIÓ ACTUAL REDACCIÓ PROPOSADA 
 

Art. 28 
1.- Els immobles o elements catalogats individualment 
no podran ser enderrocats o desmuntats totalment o 
parcial, ni podran fer-s’hi obres de reforma o reparació 
en la mesura que afectin els valors o elements artístics i 
arquitectònics, objectes de protecció segons la 
classificació de l’article 20 d’aquestes normes, amb les 
excepcions previstes en aquesta normativa. 
 
 
 
 
 
 
2.- Els elements o conjunts catalogats hauran de ser 
objecte de les obres i atencions de conservació, 
consolidació i restauració que els seu estat requereixi 
per a la salvaguarda dels valors protegits. Tasca que 
correspon en primer lloc a la iniciativa dels propietaris 
amb els ajuts i salvetats que contempla l’art. 13 
d’aquesta normativa. 
3.- Els edificis catalogats únicament per tenir elements o 
fragments arquitectònics, d’interès artístic, històric, 
arqueològic, típic o tradicional, tipus C, no podran 
enderrocar-se si el propietari prèviament no presenta 
projecte de reconstrucció que n’asseguri la 
conservació, obligant-se a fer-ho, o es comprometi a 
col.locar-los en un altre immoble de la seva propietat en 
el terme municipal, sempre i quan el trasllat no impliqui 
desvalorització dels mencionats elements o sigui 
autoritzat per l’Ajuntament, o en el lloc que aquest 
assenyali. Tampoc s’autoritzaran obres de reforma o 
conservació que afectin aquests elements tipuc C, 
sense subjecció a les esmentades condicions.  

Art. 28 
1.- Els immobles o elements catalogats individualment 
no podran ser enderrocats o desmuntats totalment o 
parcial, ni podran fer-s’hi obres de reforma o reparació 
en la mesura que afectin els valors o elements artístics i 
arquitectònics, objectes de protecció segons la 
classificació de l’article 20 d’aquestes normes, amb les 
excepcions previstes en aquesta normativa. 
En supòsits excepcionals, es podrà procedir al desmuntatge 
i desplaçament d’un bé immoble catalogat si concorren 
raons de força major o per la raó d’interès social de destinar 
el bé a equipament públic en una ubicació propera a 
l’original que millori la funcionalitat, accessibilitat i visibilitat 
del bé. 
2.- Els elements o conjunts catalogats hauran de ser 
objecte de les obres i atencions de conservació, 
consolidació i restauració que els seu estat requereixi 
per a la salvaguarda dels valors protegits. Tasca que 
correspon en primer lloc a la iniciativa dels propietaris 
amb els ajuts i salvetats que contempla l’art. 13 
d’aquesta normativa. 
3.- Els edificis catalogats únicament per tenir elements o 
fragments arquitectònics, d’interès artístic, històric, 
arqueològic, típic o tradicional, tipus C, no podran 
enderrocar-se si el propietari prèviament no presenta 
projecte de reconstrucció que n’asseguri la 
conservació, obligant-se a fer-ho, o es comprometi a 
col.locar-los en un altre immoble de la seva propietat en 
el terme municipal, sempre i quan el trasllat no impliqui 
desvalorització dels mencionats elements o sigui 
autoritzat per l’Ajuntament, o en el lloc que aquest 
assenyali. Tampoc s’autoritzaran obres de reforma o 
conservació que afectin aquests elements tipuc C, 
sense subjecció a les esmentades condicions.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

9 -  DECLARAR D’INTERÈS SOCIAL PER A LA CIUTAT DE 

MATARÓ, LA INSTAL•LACIÓ D’UN CENTRE COMERCIAL DE 

GRAN FORMAT, I AIXÍ COM EL SEU EMPLAÇAMENT A L’ILLA 

FORMADA PER LA RONDA ALFONS XII/MIQUEL 

BIADA/TORRIJOS/PASSATGE TORRIJOS. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“L’objectiu de la present proposta, es centra en argumentar la declaració de l’interès 
social que te per la ciutat, la implantació d’un centre comercial de gran format en lloc 
estratègic, per raons de desenvolupament econòmic i de lluita contra l’actual crisi 
econòmica, així com el necessari trasllat que  la implantació comporta, de l’edifici 
catalogat del mateix indret, a un lloc proper i estratègic per la recuperació i 
conservació del patrimoni arquitectònic de Mataró.  
 
Aquest argumentari es fa mitjançant l’anàlisi conjunt de les implicacions culturals, 
socials i econòmiques que se’n puguin derivar. 
 
Per fer-ho, aquest document es desenvolupa des d’una triple perspectiva, jurídico-
legal, socio-econòmica, i de patrimoni cultural, i aporta tots els arguments existents 
emprats per part d’aquesta administració municipal.  

1) Jurídico-Legal 

La Constitució Espanyola insta als poders públics  perquè promoguin les condicions 
favorables per al progrés social i econòmic. En idèntic sentit es pronuncia l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, en establir al seu article 45 que els poders públics han 
d'adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés 
social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, la 
cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d'oportunitats. 
L’article 1.2  de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, descriu l’ urbanisme com una 
funció pública que abasta l’ordenació, la transformació, la conservació i el control de 
l’ús del sòl, del subsòl i el vol, llur urbanització i llur edificació, i la regulació de l’ús de 
la conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions. 
 
L’article 9 de la mateixa Llei, determina les directrius per al planejament urbanístic, 
les quals informen directament aquesta activitat municipal en el sentit següent: 
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“Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè 
les determinacions i l’execució del planejament urbanístic, permetin assolir, en 
benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat 
de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscos naturals i 
tecnològics”. 
 
També fixa, com a directriu que ha de seguir el planejament, ...”la preservació dels 
valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i 
la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les prescripcions adequades perquè les 
construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on 
s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter 
històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn.” 
 
Altres principis i directrius que proclama la Llei d’Urbanisme de Catalunya, son sense 
dubtes les regles d’interpretació del planejament urbanístic (art. 10), establint que 
quan diverses normes generals i/o sectorials concorrin sobre un mateix territori i  
estableixin diferents nivells de preservació, “.....s’ha de ponderar l’interès públic que 
hagi de prevaler  i cercar la utilització més racional possible del territori.”  També el 
principi de jerarquia normativa i de coherència del planejament urbanístic, ha 
d’inspirar les actuacions de l’administració en l’àmbit del territori. 
 
 
2) Socio-Econòmica 
 
La ciutat de Mataró, capdavantera en la producció industrial del gènere de punt en el 
segle XX, veié com els successius processos mundials de liberalització econòmica i 
deslocalització de la producció industrial, afectaven sobretot l’ocupació en la ma 
d’obra en aquest sector. En aquests moments d’inici del segle XXI el motor principal 
econòmic de Mataró és l’activitat terciària, destacant el subsector comercial, el qual 
genera un 20% de l’ocupació al municipi i proporciona a la ciutat un 17,2 del VAB  
(valor agregat brut) amb el seus més de 200.000 m2 de superfície comercial. 
 
Essent finalitat dels poders públics fomentar el desenvolupament econòmic i 
productiu del seu territori en favor dels seus habitants, l’Ajuntament de Mataró va 
promoure el Pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials (POEC). En el procés 
d’investigació i de captació d‘informació per efectuar la millor proposta, es constatà la 
important facturació generada per l’activitat comercial de la ciutat i el seu entorn, la 
qual girava entorns els 455 milions d’euros, un 20% de la qual correspon a despesa 
no autòctona, sinó de consumidors/res d’altres localitats atretes per l’oferta comercial. 
Per tant podríem dir que Mataró ja atreia, en el moment de l’estudi, compradors/res 
per un valor de 90 milions d’euros aproximadament.  
 
El POEC defineix la configuració comercial de Mataró com a dual, així doncs s’hi 
troba el comerç de proximitat implantat en el centre ciutat i els barris, conformat per 
micro i petites empreses comercials la majoria de les quals són familiars, i el comerç 
de perifèria representat pel gran centre comercial Mataró Parc. Malgrat aquesta 
dualitat de formats, no existeix una sinergia clara entre els models que beneficiï les 
dues tipologies de comerç. El centre comercial Mataró Parc té una gran capacitat 
d’atracció de consumidors de la comarca del Maresme i de la resta de la província, 
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però aquests es desplacen únicament per anar al centre comercial i no penetren en la 
ciutat. Per aquesta raó la despesa comercial d’aquest important nombre de visitants, 
es realitza exclusivament en el centre comercial Mataró Parc, sense que la resta de 
formats comercials, de serveis, i d’oci de la ciutat  se’n beneficiïn.  
 
Aquesta situació s’evidencia en les dades que s’extreuen dels estudis del POEC i que 
determina que un 41% d’aquesta despesa/facturació es produeix per part del comerç 
perifèric de la ciutat, el que denota una elevada pèrdua de possibilitats de penetració 
d’activitat econòmica (comercial i induïda) a la resta de la ciutat. 
 
El POEC esdevé per tant un element clau per a la reflexió i reconfiguració del model 
comercial de la ciutat. Així en data 15 de gener de 2004, s’aprova el Pla d’Ordenació 
d’Equipaments Comercials (POEC) de la Ciutat de Mataró. Aquest document preveu 
la conveniència d’implantar un equipament comercial singular que ha d’exercir el 
paper d’element locomotor per  a la resta del comerç de la ciutat, però especialment 
com a complement del centre comercial urbà. La locomotora comercial en forma de 
gran magatzem i/o en cas alternatiu, una oferta important complementària tipus 
galeria comercial, es planteja amb una localització en l’àmbit de planejament situat a 
l’entorn de la Ronda Barceló, per tal de reforçar i dinamitzar el comerç de Mataró 
Centre, “de manera que quedi incorporada en aquesta àrea i permeti reforçar la seva 
activitat comercial” (pàg. 39 del POEC). 

L’oportunitat generada per la implantació al centre urbà d’un operador comercial de 
gran format, en aquest cas, la principal firma espanyola de grans magatzems, segons 
els estudis realitzats per “Gabinet d’Estudis Econòmics SA” juntament amb l’IMPEM, 
analitzant l’impacta de la implantació d’un equipament comercial de gran format a la 
ciutat, sobre l’economia, sobre l’ocupació i sobre el comerç, proporcionarà: 
 
SOBRE L’ECONOMIA 
 

• 3,5% d’aportació al PIB. 
• 2,7 d’aportació a la renda de la ciutat. 
• Increment del nombre de visitants que revertirà en l’oci, la restauració i el lleure. 
• Element emblemàtic sobre la imatge exterior de la ciutat.  

 
SOBRE L’OCUPACIÓ 
 

• Primera empresa comercial en nombre de treballadors → 700 / 1.000 llocs de treball. 
• 80% dels treballadors seran de Mataró i entorns. 
• Augment addicional d’ocupació en la resta del comerç. 
• Generarà 26 milions d’euros en ingressos salarials. 
• Augment de la taxa d’activitat femenina. 
• Augment del pes dels contractes indefinits. 

 
 
SOBRE EL COMERÇ 
 

• Increment de les vendes/m2 entre un 8 a un 10%. 
• Renovació de la xarxa comercial de la ciutat 
• Augment de l’exigència de la competitivitat. 
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• Conversió del mercat de la pl. De Cuba:  en clau estratègic 
 
A més a més,  a les ciutats en les  que s’ha implantat aquesta firma comercial, 
acostuma a produir-se un efecte complementari de: 
 

• activació del sector immobiliari, tant per la construcció d’obra nova o 
rehabilitació/millora d’edificació preexistent, el que millora l’entorn urbà  

• captació de nova oferta econòmica (bàsicament comercial, de restauració i serveis) 
que configura una oferta complementària a l’entorn del nou centre comercial. 
 
És important considerar de forma paral·lela als elements exposats, el paper que 
representa el sector comercial a nivell global com a vertebrador i cohesionant social a 
les ciutats, sector que per la seva transversalitat produeix alhora una dinàmica de 
treball conjunta amb la resta d’agents econòmics/empresarials i produint impactes 
positius conjunts pel desenvolupament de l’economia i la generació de riquesa.  
 
Per aconseguir materialitzar aquests efectes, és de gran rellevància, l’emplaçament 
de l’operador comercial.  Havia d’estar estratègicament situat per tal d’equilibrar el 
model dual: per un costat havia de revitalitzar el comerç  al centre urbà, actuant de 
locomotora per a modernitzar i especialitzar l’actual oferta i, per un altre, garantir la 
sinèrgia entre els dos formats comercials de la ciutat, el de perifèria i el del centre,  
aprofitant els mateixos accessos a la ciutat ja preexistents com a corredors 
comercials que facilitin la mobilitat dels visitants de forma fàcil i atractiva i provocant 
que la despesa comercial forana reverteixi en les dues tipologies de comerç sense 
que cap dels dos se’n veig perjudicat.  
 
Correspon a la funció pública de l’urbanisme, trobar la situació estratègica idònia i 
mes equilibrada per la ciutat, aconseguir un nou espai en un l’emplaçament adient 
per a la cabuda d’una gran superfície, amb una xarxa de comunicació capaç d’engolir 
la gran mobilitat que genera, amb prou centralitat per revitalitzar el comerç al centre 
urbà i crear sinèrgies amb l’oferta perifèrica. Es van considerar diferents ubicacions 
que permetessin reunir totes les finalitats indicades. Finalment, a peu de rondes, es 
trobà  un espai que fou límit urbà per excel·lència de la ciutat fins la meitat del segle 
XX, límit a partir del qual començava la ciutat consolidada urbanísticament.  Amb la 
implantació de l’operador, aquest indret es converteix en la nova centralitat comercial 
i amb ella, es consolida la integració territorial, desapareixent precisament, el límit de 
referència. 
  
 
Un altre aspecte a contemplar, es sense dubtes, l’aspecte cultural, que en aquest 
cas, te a veure amb l’edifici catalogat de la fàbrica “Fàbregas i de Caralt”, desmuntat i 
traslladat en el seu dia, amb caràcter provisional, a un sol de propietat municipal i 
amb el seu posterior muntatge i destinació a equipament públic cultural. Per la 
transcendència d’aquest projecte de futur, es tramita una proposta de resolució per 
separat amb tràmit diferenciat. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, i amb la finalitat d’aconseguir els objectius del 
POEC, per aplicar mesures contra la persistent crisi econòmica, contra l’increment 
d’aturats de Mataró, i en benefici del creixement econòmic i dels ciutadans de Mataró, 
aquest Consistori, dirigeix els seus esforços en la consecució d’alternatives que 



 70

permeten activar projectes que fomentin aquest creixement en consonància amb les 
proclames constitucionals i estatutàries, es proposa al Ple Municipal l’adopció del 
següent A C O R D : 
 
ÚNIC.-  DECLARAR D’INTERÈS SOCIAL per a la ciutat de Mataró, la instal·lació d’un 
centre comercial de gran format, per quant suposa d’aportació a l’increment de 
l’ocupació, el desenvolupament econòmic i la diversificació de l’activitat comercial de 
la ciutat, així com el seu emplaçament a l’illa formada per la Rda. Alfons XII, carrer 
Miquel Biada, carrer Torrijos i passatge Torrijos,  ja que aquesta ubicació marcarà 
una nova centralitat que afavorirà la integració territorial i comercial de Mataró. 
Aquest INTERÈS SOCIAL és el que motiva el desplaçament de la fàbrica “Fàbregas i 
de Caralt” a l’illa formada pels carrers Tetuan, Miquel Biada, Goya i Rda. Alfons XII, 
concretament a la cantonada Tetuan-Miquel Biada. 
 
La instal·lació d’aquest Centre Comercial de gran format, es concreta en  uns grans 
magatzems de la principal firma espanyola, “El Corte Inglés”, tota vegada que va ser 
la guanyadora en el seu moment del concurs que es va convocar per aquesta finalitat 
i amb la qual es van formalitzar a primers de l’any 2012, els corresponents documents 
de compra venda.” 
 

 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3) i  corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2).  

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

Abstencions: Cap.  
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10 -  DECLARAR D’INTERÈS SOCIAL I CULTURAL PER A LA 

CIUTAT DE MATARÓ, LA RECONSTRUCCIÓ DEL CONJUNT 

CATALOGAT DE CAN FÀBREGAS I DE CARALT PER 

DESTINAR-HO A EQUIPAMENT PÚBLIC MUNICIPAL. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“L’objectiu d’aquesta moció, per motius de força major, és declarar l’interès social que 
té per a la ciutat de Mataró destinar el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt 
a equipament públic cultural al servei de la ciutat en una ubicació propera a l’original 
que millori la funcionalitat, accessibilitat i visibilitat del bé catalogat. 
 
ANTECEDENTS 
 
El vigent Text refós del Pla General d’Ordenació de Mataró, aprovat definitivament el 
16 de març de 2005, (PG), incorpora la protecció del elements de Can Fàbregas 
catalogats i preveu la seva conservació i manteniment en el seu emplaçament 
original.  
 
La vigent Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró 1996 als àmbits 
Ronda de Barceló, Illa Fàbregas i de Caralt, aprovada definitivament el 6-11-2006, 
(MPG Ronda-Fàbregas), modifica el planejament general d’acord amb una ordenació 
indicativa que preveu la implantació d’un nou centre comercial alhora que el 
manteniment dels elements catalogats de Can Fàbregas en el seu indret original. 
 
El vigent Pla de millora urbana del sector discontinu “Ronda Barceló, Illa Fàbregas i 
de Caralt”, aprovat definitivament el 25-1-2007, (PMU-01d), respecte les directrius de 
la MPG Ronda-Fàbregas, que desenvolupa, i prescriu la redacció d’un Pla Especial 
per concretar la ordenació volumètrica de l’àmbit (PE-01). 
 
El Pla Especial que havia de desenvolupar la integració volumètrica del nou centre 
comercial amb els elements catalogats de Can Fàbregas, es va aprovar inicialment el 
8-1-2007 com a Pla Especial d’Integració volumètrica “Àmbit illa 6 Fàbregas i de 
Caralt”, (PE-01), es va transformar en l’aprovació provisional en Pla de millora urbana 
“Àmbit Illa 6 Fàbregas i de Caralt”, i es va aprovar definitivament el text refós el 16-
10-2008 amb aquesta denominació (PMU-06). 
 
El PMU-06, igual que la versió inicial PE-01, no desenvolupa l’ordenació del 
planejament de jerarquia superior (MPG Ronda-Fàbregas) que preveia la conservació 
“in situ” dels elements catalogats de Can Fàbregas. Per altra banda, estableix la 
impossibilitat de fer compatible la instal·lació del nou centre comercial amb la 
presència a l’illa del conjunt industrial catalogat i, en conseqüència, proposa una nova 
ordenació que prescindeix de Can Fàbregas. 
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El vigent Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999, aprovat 
definitivament el 11-12-2002, (PE PA), estableix per als elements de la fàbrica 
Fàbregas i de Caralt un nivell de protecció “A” per la nau principal i les edificacions de 
la porteria (edicles), i un nivell de protecció “C” per a la xemeneia. 
 
La normativa del PE PA només admet la possibilitat de traslladar els béns de nivell 
“C” (la xemeneia) quan no és possible mantenir-los al seu lloc (art. 27 i 28.1), i, en 
conseqüència, obliga a la conservació “in situ” dels de nivell “A” (la nau i les 
edificacions de la porteria), llevat del cas de causa de força major (art. 33). 
 
SITUACIÓ ACTUAL 
 
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 838/2012 del 16 de 
novembre de 2012 declara la nul·litat de ple dret del pla de millora urbana PMU-06, 
que preveia la construcció d’un gran centre comercial just a l’indret on hi havia 
ubicada l’antiga farinera de la ciutat del segle XIX: Can Fàbregas i de Caralt. Segons 
la sentència el PMU-06 vulnera, incompleix i contradiu el planejament urbanístic de 
rang superior que desenvolupa i executa (MPG Ronda Fàbregas i PMU-01d). 
 
La sentencia també determina que no era possible el desmuntatge dels edificis de la 
nau i edicles de Can Fàbregas per a la seva localització en un altre indret, donat que, 
tal com indica, “ha de prevaldre l’interès públic en la conservació i manteniment dels 
béns protegits”. 
 
La sentència, però, ha arribat quan l’edifici de Can Fàbregas ja ha estat desmuntat i  
emmagatzemat en un terreny agrícola a les afores de la ciutat. Els elements del 
subsòl com les restes arqueològiques, carbonera i xarxa de galeries subterrànies, van 
ser eliminats.  
 
INTERÈS SOCIAL DEL NOU EQUIPAMENT PÚBLIC 
 
L’Ajuntament de Mataró, per tal de fer prevaldre l’interès públic en la conservació i 
manteniment dels béns protegits, destinarà a equipament públic de gestió pública 
l’edifici de Can Fàbregas amb la seva nau, edicles i xemeneia, situant-la a la 
cantonada de muntanya del carrer Biada amb el carrer Tetuan, ubicació propera al 
seu emplaçament original. 
 
L’equipament públic Can Fàbregas i de Caralt, Casa de la Cultura Popular de Mataró 
serà destinat a l’exposició, divulgació, promoció i creixement del patrimoni cultural de 
la ciutat, en especial les comparses i els elements del seguici de Les Santes, Festa 
Major de Mataró. 
 
Aquest equipament públic esdevindrà el nucli de la cultura popular de la ciutat, basat 
en dos eixos principals:  l’exhibició de les figures i la divulgació de la cultura popular, i 
la creació i producció de les colles institucionals i les entitats de cultura popular de la 
ciutat. 
 
La Casa de la Cultura Popular ha de ser un equipament cultural que permeti la 
conservació dels elements del seguici institucional de la ciutat de Mataró i que 
esdevingui un espai visitable amb un projecte expositiu permanent que expliqui els 
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diversos elements que configuren el seguici així com també la seqüència ritual de Les 
Santes i del ric calendari festiu de la ciutat. Cal recordar que Les Santes van ser 
declarades per la Generalitat de Catalunya festa patrimonial d’interès nacional. A 
més, dels elements que conformen Les Santes de Mataró, mereixen una especial 
menció la família Robafaves amb els nans, la Missa de Glòria de Mossèn Blanch o 
missa de les Santes i el ritual de la dormida. 
 
El nou equipament públic haurà d’acollir diferents espais per a realitzar-hi diverses 
activitats, convertint-lo així en un edifici multifuncional. Per aquesta raó, l’edifici ha de 
tenir en compte els següents espais: 
 
1. Un espai de conservació de les figures de la ciutat, on se n’avaluï el seu estat 
de conservació i se’n pugui realitzar la pertinent restauració.  
 
2. Un espai adaptat a les necessitats de les colles, residència de cadascuna 
d’elles i bucs d’assaig per a dur a terme la formació dels músics que acompanyen les 
figures. Així com també ha de convertir-se en espais per a reunions i rodes de 
premsa relacionades amb l’organització del cicle festiu i musical mataroní. 
 
3. Un espai expositiu dels elements patrimonials del seguici popular institucional 
de Mataró, i per tant, amb una exposició permanent per a visitar aquest patrimoni 
dotat de plafons fotogràfics i explicatius de cadascuna de les comparses de la ciutat, 
així com d’aquells elements estrictament vinculats amb el calendari festiu de la ciutat 
que es consideri oportú explicar i difondre. 
 
Cal tenir en compte que en aquest moment existeix un degoteig constant de 
demanda de visites a les figures institucionals per part de particulars, entitats com 
grups d’esplai o de les mateixes escoles. Tota aquesta demanda no pot ser assumida 
en l’actualitat, ja que l’espai on es troben les figures no reuneix els requisits per a ser 
visitat. 
 
Parlem doncs de la creació d’una exposició que permeti conèixer també tots els 
estadis de la festa: el portal, la crida, la diada i l’epíleg. Tot plegat actes que 
configuren, en el seu conjunt, un interessantíssim patrimoni cultural. A més, hauria de 
comptar amb documents sonors i audiovisuals, on es convidi el visitant a sentir les 
emocions de les diferents sortides del seguici, i per exemple l’ambient de la Diada 
Castellera a la plaça i la resta d’elements i actes que configuren la Festa. 
 
• Un espai destinat a l’arxiu de Les Santes, amb l’objectiu de classificar i 
conservar tot tipus d’elements, documentació, fotografies, materials audiovisuals per 
tal de crear un fons gràfic i visual de la Festa Major. Materials que podran ser 
destinats a les exposicions, projeccions, estudis, xerrades i col·loquis sobre la festa. 
 
Cal que per al bon ús de tots aquests materials explicats anteriorment l’espai aculli  
sales de consulta equipades amb els mitjans tècnics suficients per a la consulta dels 
arxius de Les Santes. La sala ha de servir per a permetre a la ciutadania consultar de 
forma àgil i segura els documents que formen l’arxiu, i a la vegada perquè els 
estudiosos de la matèria puguin accedir a la informació que requereixin. 
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• Un espai reservat a sala d’actes, equipada per acollir actuacions musicals i 
artístiques de petit format, presentacions de llibres i audiovisuals, celebracions 
d’assemblees i reunions de colles i entitats, jornades d’estudi, conferències i tota 
mena d’actes relacionats amb els objectius i continguts relacionats amb la cultura 
popular mataronina. 
 
• Un espai de bar i restaurant d’accés públic obert a tots els visitants de la Casa 
de la Cultura Popular. 
 
• I finalment un espai destinat a botiga per a la venda i difusió d’objectes i 
productes relacionats amb la comparseria del seguici institucional, de Les Santes i del 
calendari festiu de la ciutat, així com, si s’escau, del nostre patrimoni cultural i/o 
musical. 
 
Ens trobem doncs davant d’un equipament clau per al desenvolupament cultural de la 
ciutat. La Casa de la Cultura Popular transcendeix d’un simple espai expositiu i de 
divulgació de la cultura popular de Mataró, i representa una nova oportunitat per a la 
protecció del patrimoni material i immaterial de la ciutat que combina aquesta tasca 
amb la de cohesió social. El projecte de Casa de la Cultura Popular vol aconseguir 
crear un nou espai d’interrelació entre mataronins i mataronines que viuen 
intensament la seva cultura popular i a la vegada una oportunitat per a la ciutadania 
d’apropar-se i conèixer de forma més propera aquest patrimoni i la seva gestió així 
com també una oportunitat per a fer créixer l’entramat participatiu que hi ha al darrera 
del calendari festiu. 
 
Amb la creació de Can Fàbregas, Casa de la Cultura Popular, la cultura popular de 
Mataró i en concret la cultura de “Les Santes” s’assimilaria pel que fa a equipaments 
a la de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, a la dels Blancs i els Blaus de  
Granollers, a la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, a les Festes 
Sexennals de Morella o a la Festa o Misteri d’Elx, declarada Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar i amb la finalitat de  preservar i posar en valor el 
patrimoni arquitectònic de Mataró, la Consellera-Delegada d’Urbanisme proposa al 
Ple Municipal l’adopció del següent  A C O R D  : 
 
Declarar l’interès social i cultural que té per a la ciutat de Mataró la reconstrucció del 
conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt per destinar-lo a equipament públic 
municipal, ubicat a l’illa formada pels carrers Tetuan, Miquel Biada, Goya i Rda. 
Alfons XII i concretament a la cantonada Tetuan-Miquel Biada, mitjançant les 
oportunes modificacions del planejament, per acollir la “CASA DE LA CULTURA 
POPULAR”, amb l’objectiu de promoure i divulgar el patrimoni cultural popular de 
Mataró en general i de la Festa Major de Les Santes en particular.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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11 -  CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ PLATAFORMA SALVEM 

CAN FÀBREGAS 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els 16 de novembre de 2012 va dictar 
la Sentència 838/2012, en el recurs contenciós administratiu interposat per 
l’Associació Plataforma Salvem Can Fàbregas, contra el Pla de Millora Urbana PMU-
06 “Illa Fàbregas i de Caralt”.  
 
La sentència estima el recurs interposat contra la desestimació per acte presumpte 
del recurs d’alçada formulat contra els acords adoptats per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el 30 d’abril de 2008 i el 16 d’octubre de 2008, declarant 
la seva nul·litat 
 
Aquests acords anul·lats fan referència al Pla de Millora 06 que regulava l’ordenació 
urbanística de l’illa, així com el trasllat de la fàbrica catalogada “Fàbregas i de Caralt” 
a l’àmbit dels “Entorns del carrer Biada”, concretament a la cantonada del carrers 
Miquel Biada i Tetuan. 
 
Des que es va tenir coneixement d’aquesta Sentència, les autoritats municipals i els 
representant de la Plataforma Salvem Can Fàbregas, han mantingut contactes 
permanents, per tal de buscar vies d’acord davant la transcendent resolució judicial. 
 
Aquest interès mutu de buscar solucions, ha culminat en una proposta de conveni a 
signar entre l’Ajuntament i els representants de l’entitat, en els que s’estableixen els 
acords següents: 
 
PRIMER.- Abans del 24 de juliol de 2015, l’Ajuntament es compromet i obliga a la 
reconstrucció del  bé catalogat “Fabregas i de Caralt” a l'illa formada pels carrers 
Miquel Biada i Carrer Tetuan, per destinar el conjunt catalogat a equipament públic 
amb la finalitat d'acollir la Casa de la Cultura Popular, i amb l'objectiu de promoure i 
divulgar el patrimoni cultural de Mataró en general, i de la Festa Major de les Santes 
en particular. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Mataró desistirà del Recurs de Cassació interposat contra 
la Sentència 838/2012 de 16/11/12 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un 
cop hagi guanyat fermesa en via administrativa el nou planejament al qual fa 
referència el present document. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Mataró donarà compliment a la referida Sentència 
portant a terme les actuacions urbanístiques següents: 
 

 Redactar, tramitar i aprovar una modificació puntual de la normativa del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, que s’uneix com ANNEX 1 
d’aquest conveni, fent constar que només es podrà procedir al desmuntatge i 
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desplaçament dels béns immobles catalogats si concorren raons de força 
major o per la raó d'interès social de destinar el bé a equipament públic, en 
una ubicació propera a l'original que millori la funcionalitat, accessibilitat i 
visibilitat del bé. 

 
 Redactar, tramitar i aprovar una modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Municipal ens els àmbits de l'illa Fàbregas i de Caralt i d’Entorns 
Biada, que s’uneix com ANNEX 2 d’aquest conveni, en el que s'estableixi el 
trasllat o desplaçament del bé catalogat Can Fabregas (edicles, nau i 
xemeneia) a l’àmbit Entorns Biada, al carrer Miquel Biada cantonada de 
muntanya amb Carrer Tetuan,  

 
QUART.- L'Ajuntament es compromet i s'obliga a redactar, tramitar i aprovar totes les 
actuacions urbanístiques que siguin necessàries amb la finalitat de reconstruir el bé 
catalogat Can Fàbregas i de Caralt (edicles, nau i xemeneia) a l’àmbit Entorns Biada, 
al carrer Miquel Biada cantonada de muntanya amb Carrer Tetuan i destinar-lo a 
equipament públic, mitjançant la corresponent modificació puntual del Pla General 
així com tota aquella tramitació urbanística que entengui necessària, inclòs el 
corresponent projecte d'urbanització complementari o d'obra pública i licitació i 
adjudicació de les obres, projecte d'obres de condicionament etc... El calendari de 
tràmits i actuacions queda regulat a l’article 14 de la Normativa Urbanística de la 
Modificació Puntual del Pla General “Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”.  
 
Els canvis de planejament que siguin necessaris s'iniciaran durant l'any 2013, per tot, 
amb el termini de 3 mesos des de la data del present conveni. 
 
CINQUÈ.- El present conveni transaccional té per les dues parts signants eficàcia de 
cosa jutjada, que es regula en l’article 1816 del Codi Civil i en l’article 19 de la LEC, 
de tal manera que sempre que l’Ajuntament de Mataró doni compliment a allò 
estipulat  en els quatre pactes anteriors, l'Associació Plataforma Salvem Can 
Fàbregas es compromet a no executar la Sentència 838/2012 de 16/11/12 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
Si l’Ajuntament de Mataró incomplís allò estipulat en el present conveni l'Associació 
Plataforma Salvem Can Fàbregas instaria el corresponent incident d’execució de la 
Sentencia 838/2012 de 16/11/12 
 
SISÈ.- Sempre que es doni compliment i s’executi allò acordat en el present conveni, 
la Plataforma Salvem Can Fàbregas, es compromet a no presentar al·legacions, ni 
impugnar cap dels acords i actes administratius que s’adoptin en la tramitació de les 
dues figures de planejament esmentades en el punt tercer, ni contra els que s’hagin 
d’adoptar en el seu legal desenvolupament. 
 
SETÈ.- La vigència i eficàcia del present conveni resta supeditada i no surtirà efectes 
fins al moment que aquest aquest sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Mataró 
d’acord amb l’establert a l’article 52 de la LMRLC, article 104 del TRLUC, i, articles 
25 i ss del seu Reglament. 
 
 
Per tot aixó, es PROPOSA l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la proposta de conveni a signar entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Plataforma Salvem Can Fàbregas.  
 
Segon.- Abans de la signatura del conveni, es realitzaran tots aquells actes 
administratius que siguin jurídicament necessaris per la correcta tramitació del 
mateix. 
 
Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde-President per la signatura del conveni i per la 
realització d’aquelles  modificacions o ajustos necessaris per a la seva correcta 
tramitació.  
Així mateix se l’autoritza per tal que realitzi tots aquells actes que siguin necessaris 
per a la seva completa execució.” 
 
 
 
A la ciutat de Mataró, a 27 de febrer de 2013.  
 
 
R E U N I T S : 
 
D’ una part, Joan Mora i Bosch,  en la seva condició d’ Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Mataró, assistit del secretari de la Corporació que dona fe d’aquest acte.  
 
De l’altra, Núria Manté Bartra, en la seva condició de Presidenta de l’Associació  “Plataforma 
Salvem Can Fàbregas”. S’adjunta al present document acreditatiu de la representació que 
ostenta i autorització per la seva signatura. 
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica per signar el present document i, 
 
 
M A N I F E S T E N  : 
 
I.- Que el 16 de novembre de 2012, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar 
una Sentència en virtut de la qual, estimant el recurs interposat per la Plataforma Salvem Can 
Fabregas, declara la nul·litat del Pla de Millora Urbana 06 “Illa Fàbregas i de Caralt” aprovat 
per Acord de 30 d'abril de 2008 i 16 d'octubre de 2008 dictat per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona. 
 
El veredicte de la sentència diu textualment: 
 
“Primero: estimar el recurso interpuesto por la Plataforma Salvem Can Fàbregas, contra la 
desestimación por acto presunto del recurso de alzada formulado contra los acuerdos 
adoptados por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona el 30 de abril de 2008 y el 
16 de octubre de 2008, cuya nulidad se declara. 
 
II.- Que dins del termini legal corresponent, l’Ajuntament de Mataró ha presentat escrit de 
preparació de recurs de cassació en contra de la referida Sentència. 
 
III.- Que l'execució del planejament aprovat, i que ha estat declarat nul pel Tribunal Superior 
de Justícia, ja s'ha portat a terme, de tal forma que a l'actualitat: 
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1. La fàbrica catalogada de Can Fabregas i de Caralt es troba desmuntada i 
emmagatzemada provisionalment, a l'espera de la seva reconstrucció, en un terreny 
agrícola a les afores de la ciutat. 

2. Els elements del subsòl i les restes arqueològiques del bé protegit, carbonera i xarxa de 
galeries subterrànies van ser eliminats. 

 
 
IV.- Que, a l'actualitat, no hi ha cap recurs contenciós administratiu interposat per la 
Plataforma Salvem Can Fabregas pendent de Sentència. 
 
V.- Que atès els antecedents exposats, i especialment que l'edifici catalogat fàbrica “Fabregas 
i de Caralt” ja ha estat objecte de desmuntatge i que en l’actualitat resta emmagatzemat a 
l’espera de la seva reconstrucció, les parts amb clara voluntat de cercar i trobar una solució 
comú en relació a l'edifici catalogat que beneficiï al conjunt de la ciutat de Mataró, signen el 
present document en la seva qualitat de màxims representants de l’Ajuntament de Mataró i de 
la plataforma ciutadana “Salvem Can Fàbregas". 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar i amb la finalitat compartida de donar a la ciutat de Mataró 
elements pel desenvolupament social, cultural i de cohesió entre tots els ciutadans, les parts 
convenen la reconstrucció del conjunt catalogat Can Fabregas i de Queralt al carrer Miquel 
Biada cantonada de muntanya amb Carrer Tetuan per destinar-lo a equipament públic 
municipal, i a tal efecte, les parts 
 
A C O R D E N : 
 
PRIMER: 
Abans del 24 de juliol de 2015, l’Ajuntament es compromet i obliga a la reconstrucció del bé 
catalogat “Fabregas i de Caralt” a l'illa formada pels carrers Miquel Biada i Carrer Tetuan, per 
destinar el conjunt catalogat a equipament públic amb la finalitat d'acollir la Casa de la Cultura 
Popular, i amb l'objectiu de promoure i divulgar el patrimoni cultural de Mataró en general, i de 
la Festa Major de les Santes en particular. 
 
SEGON: 
L’Ajuntament de Mataró desistirà del Recurs de Cassació interposat contra la Sentència 
838/2012 de 16/11/12 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un cop hagi guanyat 
fermesa en via administrativa el nou planejament al qual fa referència el present document. 
 
TERCER: 
L’Ajuntament de Mataró donarà compliment a la referida Sentència portant a terme les 
actuacions urbanístiques següents: 
 

 Redactar, tramitar i aprovar una modificació puntual de la normativa del Pla Especial 
del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, que s’uneix com ANNEX 1 d’aquest conveni, 
fent constar que només es podrà procedir al desmuntatge i desplaçament dels béns 
immobles catalogats si concorren raons de força major o per la raó d'interès social de 
destinar el bé a equipament públic, en una ubicació propera a l'original que millori la 
funcionalitat, accessibilitat i visibilitat del bé. 

 
 Redactar, tramitar i aprovar una modificació puntual del Pla General d’Ordenació 

Municipal ens els àmbits de l'illa Fàbregas i de Caralt i d’Entorns Biada, que s’uneix 
com ANNEX 2 d’aquest conveni, en el que s'estableixi el trasllat o desplaçament del 
bé catalogat Can Fabregas (edicles, nau i xemeneia) a l’àmbit Entorns Biada, al carrer 
Miquel Biada cantonada de muntanya amb Carrer Tetuan,  
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QUART: 
L'Ajuntament es compromet i s'obliga a redactar, tramitar i aprovar totes les actuacions 
urbanístiques que siguin necessàries amb la finalitat de reconstruir el bé catalogat Can 
Fàbregas i de Caralt (edicles, nau i xemeneia) a l’àmbit Entorns Biada, al carrer Miquel Biada 
cantonada de muntanya amb Carrer Tetuan i destinar-lo a equipament públic, mitjançant la 
corresponent modificació puntual del Pla General així com tota aquella tramitació urbanística 
que entengui necessària, inclòs el corresponent projecte d'urbanització complementari o 
d'obra pública per a la reconstrucció del bé catalogat, així com la licitació, adjudicació i 
contractació i execució de les obres incloses les obres de condicionament. El calendari de 
tràmits i actuacions queda regulat a l’article 14 de la Normativa Urbanística de la Modificació 
Puntual del Pla General “Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”.  
 
Els canvis de planejament que siguin necessaris s'iniciaran durant l'any2013, per tot, amb el 
termini de 3 mesos des de la data del present conveni. 
 
CINQUÈ: 
El present conveni transaccional té per les dues parts signants eficàcia de cosa jutjada, que 
es regula en l’article 1816 del Codi Civil i en l’article 19 de la LEC, de tal manera que sempre 
que l’Ajuntament de Mataró doni compliment a allò estipulat  en els quatre pactes anteriors, 
l'Associació Plataforma Salvem Can Fàbregas es compromet a no executar la Sentència 
838/2012 de 16/11/12 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
Si l’Ajuntament de Mataró incomplís allò estipulat en el present conveni l'Associació 
Plataforma Salvem Can Fàbregas instaria el corresponent incident d’execució de la Sentencia 
838/2012 de 16/11/12 
 
SISÈ: 
Sempre que es doni compliment i s’executi allò acordat en el present conveni, la Plataforma 
Salvem Can Fàbregas, es compromet a no presentar al·legacions, ni impugnar cap dels 
acords i actes administratius que s’adoptin en la tramitació de les dues figures de planejament 
esmentades en el punt tercer, ni contra els que s’hagin d’adoptar en el seu legal 
desenvolupament. 
 
SETÈ: 
La vigència i eficàcia del present conveni resta supeditada i no surtirà efectes fins al moment 
que aquest aquest sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Mataró d’acord amb l’establert a 
l’article 52 de la LMRLC, article 104 del TRLUC, i, articles 25 i ss del seu Reglament. 
  
I perquè consti, es signa el present document per duplicat el dia indicat a l’inici. 
 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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PUNT D’URGÈNCIA.- CONVENI AMB LA CANDIDATURA 

D’UNITAT POPULAR. 
 
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“ El 16 de novembre de 2012, la Secció tercera de lo contenciós administratiu del el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència numero 838/2012 que 
ha estimat el recurs interposat per la Plataforma Salvem Can Fàbregas, declarant la 
nul·litat del Pla de Millora Urbana 06 “Illa Fàbregas i de Caralt” aprovat per acords de 
la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de dates 30 d'abril i 16 d'octubre de 
2008.  
 
La Candidatura d’Unitat Popular –CUP- posicionant-se en defensa dels interessos 
públics i del patrimoni arquitectònic de la ciutat, i més concretament de la fàbrica 
catalogada de Can Fàbregas i de Caralt, va interposar diversos recursos 
contenciosos administratius, contra acords municipals, els quals es troben en 
diverses fases processals. 
 
Les autoritats municipals i els representant de la CUP a Mataró, han mantingut en els 
darrers temps contactes permanents, per tal de buscar vies d’acord en relació al 
contingut de la sentència dictada, als recursos interposats en tràmit i sobre tot a la 
solució que es dona a la reconstrucció de la fàbrica “Fàbregas i de Caralt” que va ser 
desmuntada i traslladada en el seu dia. 
 
Amb la finalitat compartida de donar a la ciutat de Mataró elements pel 
desenvolupament social, cultural i de cohesió entre tots els ciutadans, les parts 
convenen la reconstrucció del conjunt catalogat Can Fàbregas i de Caralt al carrer 
Miquel Biada cantonada de muntanya amb Carrer Tetuan per destinar-lo a 
equipament públic municipal. Aquest interès mutu de buscar solucions, ha culminat 
en una proposta de conveni a signar entre l’Ajuntament i el representant de la CUP al 
consistori,  en els que s’estableixen els acords següents: 
 
PRIMER.-  Abans del dia 24 de juliol de 2015, l’Ajuntament de Mataró es compromet 
i obliga a la reconstrucció del bé catalogat “Fàbregas i de Caralt” a l'illa formada pels 
carrers Miquel Biada i Carrer Tetuan, per destinar-lo a equipament públic,  que 
acollirà  la Casa de la Cultura Popular, amb l'objectiu de promoure i divulgar el 
patrimoni cultural de Mataró en general, i de la Festa Major de les Santes, en 
particular. 
 
SEGON.-  D’acord amb allò estipulat al pacte primer, l’Ajuntament de Mataró es 
compromet i obliga a redactar, tramitar, aprovar i executar  les següents actuacions:  
 

 Redactar, tramitar i aprovar una modificació puntual de la normativa del Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, (del que s’uneix la normativa 
com ANNEX 1 d’aquest conveni, signat per totes les parts), fent constar que 
només es podrà procedir al desmuntatge i desplaçament dels béns immobles 
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catalogats, si concorren raons de força major o la raó d'interès social de 
destinar el bé a equipament públic, en una ubicació propera a l'original que 
millori la funcionalitat, accessibilitat i visibilitat del bé. 

 
 Redactar, tramitar i aprovar una modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Municipal ens els àmbits de l'illa Fàbregas i de Caralt i d’Entorns 
Biada, (del que s’uneix la normativa com ANNEX 2 d’aquest conveni, signat 
per totes les parts), en el que s'estableixi la reconstrucció del bé catalogat 
Can Fàbregas (edicles, nau i xemeneia) com a equipament públic al carrer 
Miquel Biada cantonada de muntanya amb el carrer Tetuan. 

 
 Redactar, tramitar i aprovar definitivament  el projecte de reparcel·lació del 

polígon d’actuació urbanística Entorns Biada. 
 

 Redactar, tramitar i aprovar definitivament el projecte d’urbanització 
complementari i/o projecte d’obra publica per a la reconstrucció del bé 
catalogat “Fàbregas i de Caralt” a l'illa formada pels carrers Miquel Biada i 
Carrer Tetuan, per destinar-lo a equipament públic, i tot seguit procedir a la 
licitació, adjudicació, contractació i execució d’aquestes obres.    

 
QUART.- La CUP manifesta de forma expressa que dóna conformitat al redactat de 
l’article 28 de la Modificació puntual de la normativa del Pla especial de Patrimoni 
arquitectònic de Mataró 1999, (ANNEX 1) i dels articles  8.2.,9 apartats a),b),c) d) i e), 
12 apartats 1 a 6 i  14 de la Modificació  puntual del Pla General “Ordenació de l’illa 
Fàbregas i de Caralt”, (ANNEX 2) 
 
Respecte de la resta del contingut del document de la Modificació puntual del Pla 
General “Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt” (ANNEX 2), la CUP manifesta 
expressament que no hi dóna conformitat. 
  
CINQUÈ.- Prèvia la tramitació corresponent, (article 52 del DL 2/2003 regulador del 
Regim Local a Catalunya,  article 104 del TRLUC, i, articles 25 i ss del seu 
Reglament), aquets conveni tindrà validesa, vigència i eficàcia en el dia següent de la 
seva aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament de Mataró. 
 
SISÈ.-  El dia següent en que aquest conveni sigui aprovat definitivament pel Ple de  
l’Ajuntament de Mataró, la CUP presentarà escrits instant la suspensió de tots els 
recursos contenciosos administratius identificats i relacionats a l’antecedent II. 
 
SETÈ.- Si l’Ajuntament de Mataró compleix i executa allò acordat en el pacte primer, 
amb el calendari previst, i no es modifica el redactat de l’article 28 de la Modificació 
puntual de la normativa del Pla especial de Patrimoni arquitectònic de Mataró 1999, 
(ANNEX 1) i dels articles  8.2., 9 apartats a), b), c) d) i e), 12 apartats 1 a 6 i 14 de la 
Modificació  puntual del Pla General “Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”, 
(ANNEX 2), la CUP es compromet a no presentar al·legacions, ni impugnar els 
acords i actes administratius, que s’adoptin en la tramitació de les dues figures de 
planejament, a que fa referència el pacte tercer. 
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I en sentit contrari, si l’Ajuntament de Mataró no compleix, ni executa allò acordat en 
el pacte primer, amb el calendari previst, i si en la tramitació i aprovació de les dues 
figures de planejament, a que fa referència el pacte tercer, s’introduïssin 
rectificacions en virtut de les quals es modifiqués directa o indirectament el redactat 
de l’article 28 de la Modificació puntual de la normativa del Pla especial de Patrimoni 
arquitectònic de Mataró 1999, (ANNEX 1) i dels articles  8.2., 9 apartats a), b), c) d) i 
e), 12 apartats 1 a 6 i 14 de la Modificació puntual del Pla General “Ordenació de l’illa 
Fàbregas i de Caralt”, (ANNEX 2), la CUP podrà formular al·legacions i podra 
interposar recursos en contra dels acords i actes administratius adoptats en la 
tramitació i aprovació de les dues figures de planejament. 
 
A fi que la CUP pugui vetllar que no es modifica ni directa, ni indirectament, el 
redactat de l’article 28 de la Modificació puntual de la normativa del Pla especial de 
Patrimoni arquitectònic de Mataró 1999, (ANNEX 1) i dels articles  8.2., 9 apartats a), 
b), c) d) i e), 12 apartats 1 a 6 i  14 de la Modificació  puntual del Pla General 
“Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”, (ANNEX 2), l’Ajuntament de Mataró es 
compromet i obliga a donar-li trasllat del text complert de les dues figures de 
planejament, degudament certificat i/o diligenciat, que siguin aprovades inicialment, 
provisionalment i definitivament. 
 
VUITÈ.-  El dia següent en que l’Ajuntament de Mataró hagi reconstruït i posat en 
funcionament el bé catalogat “Fàbregas i de Caralt” a l'illa formada pels carrers 
Miquel Biada i Carrer Tetuan, i estigui destinat a equipament públic, de la Casa de la 
Cultura Popular, amb la finalitat promoure i divulgar el patrimoni cultural de Mataró en 
general, i de la Festa Major de les Santes, en particular, la CUP desistirà de tots els 
recursos contenciosos identificats en l’antecedent II. 
 
En aquest supòsit, cada part signant del conveni assumirà les seves pròpies costes.  
 
NOVÈ.- En el moment en que l’Ajuntament de Mataró i/o altres administracions 
incomplissin els pactes i obligacions del present conveni, la CUP presentaria escrit 
als Tribunals per demanar l’aixecament de la suspensió i la continuació de tots els  
recursos contenciosos identificats a l’antecedent II fins que es dictés Sentència, i a 
més, interposaria els recursos corresponents en contra dels actes administratius 
d’aprovació definitiva de Modificació de les figures de planejament i altres, 
identificades al pacte III.    
 
DESÈ.- El present conveni transaccional, la seva estrica execució i compliment de 
tots els seus pactes i obligacions, té per les dues parts signants eficàcia de cosa 
jutjada, que es regula en l’article 1816 del Codi Civil i en l’article 19 de la LEC. 
 
 
Per tot això, es PROPOSA l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de conveni a signar entre l’Ajuntament de Mataró i la 
Candidatura d’Unitat Popular –CUP- amb representació al Consistori de la ciutat.  
 
Segon.- Abans de la signatura del conveni, es realitzaran tots aquells actes 
administratius que siguin jurídicament necessaris per la correcta tramitació del 
mateix. 
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Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde-President per la signatura del conveni i per la 
realització d’aquelles modificacions o ajustos necessaris per a la seva correcta 
tramitació.  
Així mateix se l’autoritza per tal que realitzi tots aquells actes que siguin necessaris 
per a la seva completa execució.” 
 
 
 
A la ciutat de Mataró, a 6 de MARÇ de 2013.  
 
 
R E U N I T S : 
 
D’una part, Joan Mora i Bosch, en la seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Mataró, assistit del secretari de la Corporació que dona fe d’aquest acte.  
 
De l’altra, Xavier Safont-Tria i Ramon, en la seva condició de portaveu del Grup Municipal de 
la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’Ajuntament de Mataró. 
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica per signar el present document i, 
 
 
M A N I F E S T E N  : 
 
I.- Que el 16 de novembre de 2012, la Secció tercera de lo contenciós administratiu del el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència numero 838/2012 que ha 
estimat el recurs interposat per la Plataforma Salvem Can Fàbregas, declarant la nul·litat del 
Pla de Millora Urbana 06 “Illa Fàbregas i de Caralt” aprovat per acords de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Barcelona de dates 30 d'abril i 16 d'octubre de 2008.  
 
 
II.- Que en defensa dels interessos públics i del patrimoni arquitectònic de la ciutat, i més 
concretament de la fàbrica catalogada de Can Fàbregas i de Caralt, la CUP  té interposats els 
següents recursos contenciosos: 
 
1.- Recurs contenciós administratiu núm. 98/2010 
Secció cinquena de lo contenciós administratiu del T.S.J.C. 
Objecte recurs: Acord de Ple de l'Ajuntament de Mataró de data 13/03/08 que desestima el 
recurs de reposició formalitzat l'11/02/08 en contra de l'acord de ple de 10/01/2008 que va 
aprovar la venda a PUMSA de l'aprofitament que s'obtingui del Projecte de Reparcel.lació del 
sector PMU-01-d Ronda Barcelo /Illa de Can Fàbregas de Caralt 
 
2.- Recurs contenciós administratiu núm. 332/2008. 
Jutjat Contenciós Administratiu nº 10 de Barcelona 
Objecte recurs: Acord del Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 8 de maig de 2008, que 
desestimar el recurs de reposició formalitzat el 7 de març de 2008 en contra de l’acord de Ple 
de l’Ajuntament de Mataró de 7 de febrer de 2008, que inadmet la sol·licitud de revisió d’ofici 
dels acords en els que havia intervingut el regidor sr. Ramon Bassas i que afectaven a la Illa 
Fàbregas i de Caralt de Mataró. 
 
3.- Recurs contenciós administratiu núm. 353/2008. 
Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona. 
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Objecte recurs: Decret de 04/04/08 que resol aprovar definitivament el projecte de 
reparcel·lació del PMU-001 àmbit Ronda Barceló-Fàbregas i de Caralt i Decret de 21/05/08 
que resol aprovar definitivament el projecte d'urbanització del PMU-001 d àmbit Ronda 
Barceló-Fàbregas i de Caralt. 

 
4.- Recurs contenciós administratiu núm. 260/2010. 
Secció tercera de lo contenciós administratiu del T.S.J.C. 
Objecte recurs: Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona (CUB) de 16/10/08 que dona 
conformitat al text refós del Pla de Millora Urbana PMU-06 a l'àmbit illa 6, Fàbregas i de Caralt 
i acord de data 30/04/08 que aprova definitivament el Pla de Millora Urbana PMU-06 a l'àmbit 
illa 6, Fàbregas i de Caralt 
 
5.- Recurs contenciós administratiu núm. 315/2009. 
Jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona 
Objecte Recurs: Decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Mataró de data 9/10/2008 en la part que 
ordena la incoació d’un expedient de modificació de la delimitació poligonal de l’àmbit Rda 
Barceló-Fàbregas i de Caralt, i la formulació dels corresponents Projectes de Reparcel·lació 
dels distints polígons delimitats i Decret d’alcaldia de data 28/04/2009 que resol aprovar 
definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon i del Pla de Millora Urbana “PMU-001d 
d’àmbit Rda. Barceló-Fàbregas de Caralt”, presentat per PUMSA i redactat pels seus serveis 
tècnics.  

 
6.- Recurs contenciós administratiu núm. 760/2009. 
Jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona. 
Objecte recurs: Decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Mataró 64/2009 de data 7 de setembre 
de 2009 d’aprovació del Projecte d'Urbanització de la Ronda Barceló-Illa Fàbregas i Caralt, pel 
desmuntatge, trasllat, emmagatzematge i part del posterior muntatge de l'edifici, edicles i 
xemeneia de "Can Fàbregas i de Caralt" 
 
 
III.- Que en execució del planejament, (declarat nul per la Sentència número 838/2012  
dictada per la Secció Tercera de lo contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
Catalunya el dia 16.11.2012), l’Ajuntament de Mataró i PUMSA havien previst i  realitzat les 
actuacions següents: 
 
3. S’ha desmuntat la fàbrica catalogada de Can Fàbregas i de Caralt, que es troba 

emmagatzemada en un terreny agrícola a les afores de la ciutat. 
4. Els elements del subsòl i les restes arqueològiques del bé protegit, carbonera i xarxa de 

galeries subterrànies van ser eliminats. 
5. L’Ajuntament i l’Administració actuant, la societat municipal PUMSA, han procedit a la 

venda del terreny inclòs dins l’àmbit del PMU-6 a la societat EL CORTE INGLÉS, S.A. 
6. Preveia la reconstrucció de la fàbrica catalogada de Can Fàbregas i de Caralt  en un 

emplaçament diferent del que es trobava inicialment, per destinant-lo a ús i gestió privada. 
 

IV.- Atès que l’Ajuntament de Mataró ja ha venut el terreny de l’illa Fàbregas i de Caralt i 
recuperar-ne la titularitat suposaria un perjudici econòmic de gran magnitud per l’ajuntament i 
inassumible per la ciutat.  
 
Atès que estava prevista la seva gestió privada i que l’alternativa de destinar-lo a equipament 
públic és una causa d’interès social, 
 
Atesos els antecedents exposats, les parts, amb clara voluntat de cercar i trobar una solució 
comú en relació a l'edifici catalogat que beneficiï al conjunt de la ciutat de Mataró, signen el 
present CONVENI en la seva qualitat de màxims representants de l’Ajuntament de Mataró i de 
la Candidatura d’Unitat Popular. 
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Per tot el que s’acaba d’exposar i amb la finalitat compartida de donar a la ciutat de Mataró 
elements pel desenvolupament social, cultural i de cohesió entre tots els ciutadans, les parts 
convenen la reconstrucció del conjunt catalogat Can Fàbregas i de Caralt al carrer Miquel 
Biada cantonada de muntanya amb Carrer Tetuan per destinar-lo a equipament públic 
municipal, i a tal efecte, les parts 
 
PACTES: 
 
PRIMER.-  Abans del dia 24 de juliol de 2015, l’Ajuntament de Mataró es compromet i obliga a 
la reconstrucció del bé catalogat “Fàbregas i de Caralt” a l'illa formada pels carrers Miquel 
Biada i Carrer Tetuan, per destinar-lo a equipament públic,  que acollirà  la Casa de la Cultura 
Popular, amb l'objectiu de promoure i divulgar el patrimoni cultural de Mataró en general, i de 
la Festa Major de les Santes, en particular. 
 
SEGON.-  D’acord amb allò estipulat al pacte primer, l’Ajuntament de Mataró es compromet i 
obliga a redactar, tramitar, aprovar i executar  les següents actuacions:  
 
 Redactar, tramitar i aprovar una modificació puntual de la normativa del Pla Especial del 

Patrimoni Arquitectònic de Mataró, (del que s’uneix la normativa com ANNEX 1 d’aquest 
conveni, signat per totes les parts), fent constar que només es podrà procedir al 
desmuntatge i desplaçament dels béns immobles catalogats, si concorren raons de força 
major o la raó d'interès social de destinar el bé a equipament públic, en una ubicació 
propera a l'original que millori la funcionalitat, accessibilitat i visibilitat del bé. 
 

 Redactar, tramitar i aprovar una modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal ens els àmbits de l'illa Fàbregas i de Caralt i d’Entorns Biada, (del que s’uneix la 
normativa com ANNEX 2 d’aquest conveni, signat per totes les parts), en el que 
s'estableixi la reconstrucció del bé catalogat Can Fàbregas (edicles, nau i xemeneia) com 
a equipament públic al carrer Miquel Biada cantonada de muntanya amb el carrer Tetuan. 
 

 Redactar, tramitar i aprovar definitivament  el projecte de reparcel·lació del polígon 
d’actuació urbanística Entorns Biada. 

 
 Redactar, tramitar i aprovar definitivament el projecte d’urbanització complementari i/o 

projecte d’obra publica per a la reconstrucció del bé catalogat “Fàbregas i de Caralt” a l'illa 
formada pels carrers Miquel Biada i Carrer Tetuan, per destinar-lo a equipament públic, i 
tot seguit procedir a la licitació, adjudicació, contractació i execució d’aquestes obres.    

 
 
QUART.- La CUP manifesta de forma expressa que dóna conformitat al redactat de l’article 28 
de la Modificació puntual de la normativa del Pla especial de Patrimoni arquitectònic de 
Mataró 1999, (ANNEX 1) i dels articles  8.2.,9 apartats a),b),c) d) i e), 12 apartats 1 a 6 i  14 
de la Modificació  puntual del Pla General “Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”, (ANNEX 
2) 
 
Respecte de la resta del contingut del document de la Modificació puntual del Pla General 
“Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt” (ANNEX 2), la CUP manifesta expressament que no 
hi dóna conformitat. 
  
CINQUÈ.- Prèvia la tramitació corresponent, (article 52 del DL 2/2003 regulador del Regim 
Local a Catalunya,  article 104 del TRLUC, i, articles 25 i ss del seu Reglament), aquets 
conveni tindrà validesa, vigència i eficàcia en el dia següent de la seva aprovació definitiva pel 
Ple de l’Ajuntament de Mataró. 
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SISÈ.-  El dia següent en que aquest conveni sigui aprovat definitivament pel Ple de  
l’Ajuntament de Mataró, la CUP presentarà escrits instant la suspensió de tots els recursos 
contenciosos administratius identificats i relacionats a l’antecedent II. 
 
SETÈ.- Si l’Ajuntament de Mataró compleix i executa allò acordat en el pacte primer, amb el 
calendari previst, i no es modifica el redactat de l’article 28 de la Modificació puntual de la 
normativa del Pla especial de Patrimoni arquitectònic de Mataró 1999, (ANNEX 1) i dels 
articles  8.2., 9 apartats a), b), c) d) i e), 12 apartats 1 a 6 i 14 de la Modificació  puntual del 
Pla General “Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”, (ANNEX 2), la CUP es compromet a no 
presentar al·legacions, ni impugnar els acords i actes administratius, que s’adoptin en la 
tramitació de les dues figures de planejament, a que fa referència el pacte tercer. 
 
I en sentit contrari, si l’Ajuntament de Mataró no compleix, ni executa allò acordat en el pacte 
primer, amb el calendari previst, i si en la tramitació i aprovació de les dues figures de 
planejament, a que fa referència el pacte tercer, s’introduïssin rectificacions en virtut de les 
quals es modifiqués directa o indirectament el redactat de l’article 28 de la Modificació puntual 
de la normativa del Pla especial de Patrimoni arquitectònic de Mataró 1999, (ANNEX 1) i dels 
articles  8.2., 9 apartats a), b), c) d) i e), 12 apartats 1 a 6 i 14 de la Modificació puntual del Pla 
General “Ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”, (ANNEX 2), la CUP podrà formular 
al·legacions i podra interposar recursos en contra dels acords i actes administratius adoptats 
en la tramitació i aprovació de les dues figures de planejament. 
 
A fi que la CUP pugui vetllar que no es modifica ni directa, ni indirectament, el redactat de 
l’article 28 de la Modificació puntual de la normativa del Pla especial de Patrimoni 
arquitectònic de Mataró 1999, (ANNEX 1) i dels articles  8.2., 9 apartats a), b), c) d) i e), 12 
apartats 1 a 6 i  14 de la Modificació  puntual del Pla General “Ordenació de l’illa Fàbregas i 
de Caralt”, (ANNEX 2), l’Ajuntament de Mataró es compromet i obliga a donar-li trasllat del 
text complert de les dues figures de planejament, degudament certificat i/o diligenciat, que 
siguin aprovades inicialment, provisionalment i definitivament. 
 
VUITÈ.-  El dia següent en que l’Ajuntament de Mataró hagi reconstruït i posat en 
funcionament el bé catalogat “Fàbregas i de Caralt” a l'illa formada pels carrers Miquel Biada i 
Carrer Tetuan, i estigui destinat a equipament públic, de la Casa de la Cultura Popular, amb la 
finalitat promoure i divulgar el patrimoni cultural de Mataró en general, i de la Festa Major de 
les Santes, en particular, la CUP desistirà de tots els recursos contenciosos identificats en 
l’antecedent II. 
 
En aquest supòsit, cada part signant del conveni assumirà les seves pròpies costes.  
 
NOVÈ.- En el moment en que l’Ajuntament de Mataró i/o altres administracions incomplissin 
els pactes i obligacions del present conveni, la CUP presentaria escrit als Tribunals per 
demanar l’aixecament de la suspensió i la continuació de tots els  recursos contenciosos 
identificats a l’antecedent II fins que es dictés Sentència, i a més, interposaria els recursos 
corresponents en contra dels actes administratius d’aprovació definitiva de Modificació de les 
figures de planejament i altres, identificades al pacte III.    
 
DESÈ.- El present conveni transaccional, la seva estrica execució i compliment de tots els 
seus pactes i obligacions, té per les dues parts signants eficàcia de cosa jutjada, que es 
regula en l’article 1816 del Codi Civil i en l’article 19 de la LEC. 
 
I perquè consti, es signa el present conveni de cinc pàgines per duplicat en el dia i lloc indicat 
a l’inici. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 

PROPOSTES D’URGÈNCIA 
 
El Sr. Joan Mora, alcalde-president recorda que en el Ple d’avui, després de votar-se 

el punt 13 de l’ordre del dia, ha suspès temporalment el Ple per posar de manifest als 

portaveus municipals la situació delicada en que quedaven els interessos municipals 

després d’haver-se votat el punt núm. 6 de modificació del Pla General d’Ordenació 

Municipal, pel que fa a la titularitat del sistema d'equipaments comunitaris, en concret 

l’article 275 de les NNUU, degut a què si bé han hagut més vots a favor que en 

contra, l’acord no s’ha pogut adoptar per no arribar els vots favorables al quòrum 

mínim de la majoria absoluta que exigeix la legislació local. Per això, per intentar no 

afectar els interessos municipals, ha demanat que aquest punt de l’ordre del dia 

pugui torna a tractar-se en aquesta mateixa sessió una vegada finalitzat l’apartat de 

dictàmens de les comissions informatives, per via de Propostes Urgents. 

  
 

Tot seguit, la urgència és apreciada per unanimitat (27) dels membres del Ple, i el 

punt torna a ser tractat en el Ple. 

 

 

6 - APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ MUNICIPAL, REFERENT A LA TITULARITAT 

DEL SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS, EN CONCRET 

L’ARTICLE 275 DE LES NNUU DEL PLA GENERAL 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Per Decret de la Regidora Delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, de data 18 de gener de 2012, es va disposar suspendre la tramitació 
de l’expedient d’expropiació de les finques situades als números 7 i 9 del Passatge 
Baldomer Vila, a instancia de la mercantil FAJOL SL, fins que el seu propietari 
presentés un seguit de documentació, segons el que disposa la normativa vigent. 
 
El 17 de febrer següent, per decret de l’Alcalde, es va disposar el següent: 
 
“Primer: 
Iniciar els estudis i treballs necessaris per a la modificació de planejament per a la 
reubicació i/o requalificació de la peça d’equipament comunitari del passatge de 
Baldomero Vila/ carrer de la Indústria, en tot o en part a través de la inclusió del 
mateix en un sector o polígon d’actuació urbanística, llevat que de la tramitació 
d’aquesta modificació no en resulti necessari. 
 
Segon: 
Suspendre, durant els estudis i com a màxim un any des de la publicació de la 
present Resolució, les tramitacions de projectes de gestió urbanística a l’àmbit que 
consta en el plànol de suspensió de llicències que acompanya el document de 
treballs preparatoris de la modificació del planejament en relació a “l’Equipament del 
passatge de Baldomer Vila”, i que correspon a les finques del passatge Baldomer 
Vila núm. 1,3,5,7,9,11 i 13 i carrer de la Indústria núm. 1, 5 i 7, amb les referències 
cadastrals següents: 
 
- 2490407DF5929S0001ZF 
- 2490408DF5929S0001UF 
- 2490409DF5929S0001HF 
- 2490410DF5929S0001ZF 
- 2490411DF5929S0001UF 
- 2490412DF5929S0001HF 
 
Tercer: 
Interrompre la tramitació de l’expedient d’expropiació sol•licitada per la propietat de 
les parcel•les cadastrals 2490408DF5929S0001UF i 2490409DF5929S0001HF, la 
societat FAJOL, SL, en tant que la modificació del planejament objecte dels estudis 
encarregats suposa la inclusió de les mateixes en un sector o polígon d’actuació 
urbanístic i al mateix temps estan subjectes a la suspensió.” 
 
En dates 19 de març de 2012 i 10 d’abril de 2012, es van publicar sengles anuncis 
ern el Butlletí oficial de la provincia, anunciant la suspensió de la tramitació de 
projectes de gestió urbanística; de carácter general pel que fa al primer anunci i de 
carácter particular pel que fa al segon, per aquells propietaris que van resultar amb 
domicili desconegut i no van poder rebre la notificavció personalitzada.  
 
Fruit de les resolucions anteriors, els serveis tècnics municipals d’Urbanisme, han 
redactat una modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró, referent a la 
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titularitat dels sistema d’equipaments comunitaris (modificació de l’article 275 de les 
NNUU).  
Aquesta modificació tracta bàsicament de possibilitar que la titularitat d’un  
equipament, pugui ser privada i no nomès pública, ja que l’objectiu de la qualificació 
urbanística d’un equipament comunitari  en el marc del planejament, es la funció 
pública que fa en el territori, que no te perque coincidir amb el concepte de titularitat 
pública del sòl corresponent.     
 
Amb la tramitació de la present modificació puntual del PG, es dona resposta a 
diversos aspectes : 
 
Coherència amb la legislació urbanística. 
La vigent Llei d’Urbanisme i el mateix PGOM, ressalten que l’objectiu d’un 
equipament és desenvolupar una funció pública, dotacional i social, sense restringir 
la titularitat del mateix. 
 
Evitar processos expropiatoris que comportarien inversions municipals obligades, 
excloses de programes, pressupostos i prioritats socials a la ciutat. 
L’article 114 i concordants de la Llei d’Urbanisme determina un procediment, amb 
diferents terminis vinculats a actes administratius, on un propietari pot instar 
l’expropiació del sòl de la seva propietat qualificat d’equipament, quan comporta una 
actuació aïllada per no formar part de cap àmbit de planejament.  
 
Responsabilitat municipal en la formulació i tramitació de planejament urbanístic que 
eviti les expropiacions.  
El mateix article 114 determina i insta a l’administració competent la tramitació de les 
modificacions del planejament general (com la present) per evitar les expropiacions.  
 
Facilitar el procediment per a la implantació d’activitats d’interès públic en sòls 
qualificats d’equipaments. 
Tramitar i aprovar aquesta modificació diversifica les possibilitats del particular, en el 
sentit de no veure’s abocat a projectar la seva activitat econòmica en la condició de 
fora d’ordenació, a l’estar qualificada la seva finca com a equipament públic. 
 
Incentiva l’activitat econòmica. 
En moments difícils per l’administració pública municipal, aquesta modificació a més 
facilita l’activitat econòmica amb activitats dotacionals diverses a càrrec de propietaris 
i empreses privades, desenvolupant aquestes mateixes funcions socials i dotacionals 
a favor del ciutadà (escoles, guarderies, residències...). 
 
La modificació exacte de l’article 275 del la NNUU del pla general que es proposa, 
queda reflectida, de forma comparativa, en el document que s’adjunta com annex a 
la present proposta. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist el que disposen els articles 275 i concordants 
de les NNUU del Pla General d’Ordenació Municipal, els articles Per tot el que 
s’acaba d’exposar i el que disposen els articles 71, 72, 83 i concordants del Text 
Refós de  la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i 
l’art. 22 de la Llei de Bases de Règim Local i 52 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, pel que fa a la competència de l’òrgan municipal que 
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ha d’aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, 
dels següents ACORDS: 
 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Pla General d’ordenació de Mataró, 
referent a la TITULARITAT DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS i en 
concret al redactat de l’article 275 de les NNUU  del Pla General d’Ordenació de 
Mataró.  
 
SEGON.- Prorrogar per un any mes, fins el 19 de març de 2014, la suspensió de les 
tramitacions de projectes de gestió urbanística a l’àmbit que consta en el plànol 
adjunt a la present proposta, “l’Equipament del passatge de Baldomer Vila”, i que 
correspon a les finques del passatge Baldomer Vila núm. 1,3,5,7,9,11 i 13 i carrer de 
la Indústria núm. 1, 5 i 7, amb les referències cadastrals següents: 
 
- 2490407DF5929S0001ZF 
- 2490408DF5929S0001UF 
- 2490409DF5929S0001HF 
- 2490410DF5929S0001ZF 
- 2490411DF5929S0001UF 
- 2490412DF5929S0001HF 
  
segons el que preveuen els articles 71 i 72 del text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
TERCER.- Iniciar un període d’informació pública d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí oficial de la província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya, en els taulers d’edictes municipals i a l’espai web. 
  
QUART.- Notificar els presents acords a les persones físiques i jurídiques que 
resultin com interessades a l’expedient.” 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal de 

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

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

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

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

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER 

DECLARAR A JOSEP IBERN “PERSONA NON GRATA” A 

MATARÓ. 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que s’ha presentat una esmena a la 

totalitat dels grups municipals de CIU, PSC i PPC a la Proposta de Resolució per 

declarar a un ciutadà “Persona Non Grata” a la ciutat de Mataró.  

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, presenta l’esmena 

a la totalitat següent: 
 

“Segons informe emès pel Secretari General d’aquesta Corporació: “...els acords dels 
ajuntaments que han declarat “persona non grata”, a banda de no tenir cap efecte 
jurídic envers les persones afectades, han estat anul·lats en vàries ocasions pel 
Tribunal Suprem”, Alhora, el Sr. Secretari, a la part final o conclusió de l’informe deixa 
clar que: “la Corporació com a tal no està habilitada per prendre un acord d’aquestes 
característiques, per no trobar-se la justificació del mateix entre les seves 
competències ni en la pròpia clàusula d’autonomia municipal”. 

Fins el dia d’avui el Ple Municipal de Mataró s’ha caracteritzat per la seva correcció i 
elegància en el tracte, així com pel respecte a persones i institucions. Així ho han 
reconegut i ho reconeixen aquells que han pogut assistir a les seves sessions. 

Aquest reconeixement ens honora com a representants públics, doncs estem 
convençuts que el respecte a les persones ha de prevaldre per sobre de qualsevol 
diferència política o opinió en la forma d’abordar qualsevol tema. 

És per això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents, 

ACORDS: 
Primer.- El Ple Municipal es compromet a mantenir la correcció i elegància en el 
tracte personal entre els seus membres i, molt especialment, a garantir el respecte a 
institucions públiques i privades, així com a qualsevol persona individual. 

Segon.- Aquesta actitud no s’ha de contradir amb la possibilitat de demanar 
explicacions o condemnar determinades actuacions, com de fet es va aprovar per 
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unanimitat recentment en referència a l’actuació dels dirigents de Caixa Laietana i en 
defensa dels drets dels ciutadans de Mataró.” 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu vot contrari a l’esmena a la 

totalitat perquè entén que els acords són obvis i poc consistents. Que diguin vostès 

que es comprometen a mantenir la correcció i l’elegància en el tracte entre els seus 

membres és quelcom que, per una banda, està de més, perquè entenc que aquest 

tracte ja és el que es fa servir i, per altra banda, no sé què té a veure amb la 

declaració de persona non grata que se’ns presenta aquí com a proposta de resolució 

alternativa. També és diu que s’ha de garantir el respecte a les institucions públiques 

i privades, així com a qualsevol persona individual. Em pregunto si això inclou al Sr. 

Ibern. Ho dic perquè el nostre Alcalde, en diverses manifestacions públiques, no ha 

estat massa elegant ni respectuós amb la figura d’aquest senyor que, hagi fet el que 

hagi fet, es mereix la crítica que considerem oportuna, les recriminacions que siguin 

necessàries o condemna de les seves actuacions, tal i com recull el segon acord 

d’aquesta esmena a la totalitat. I si se l’acusa de robar, se l’haurà de portar davant 

dels tribunals, cosa que fins ara ningú no ha fet. I si parlem de persones non grates, 

relacionades amb el tema de Caixa Laietana, segurament algun dia hauríem de parlar 

de totes aquelles que durant anys li han rigut les gràcies, no només a aquest director 

general, sinó també a l’altre, que va exercir com a director general des de l’any 1973, 

aproximadament amb les mateixes maneres o pitjors. Potser hauríem de demanar 

explicacions de quin ha estat el paper de l’Ajuntament vers Caixa Laietana, el paper 

que han jugat els diferents representants polítics en aquell consell d’administració. 

Per descomptat que hauríem de posar la nostra mirada en els altres membres del 

consell d’administració que miraven cap a una altra banda quan es feien polítiques de 

crèdit i d’inversió suïcides que han portat a la ruïna molts ciutadans i ciutadanes, com 

els afectats per les preferents i la desaparició de la pròpia entitat que aquest any 

hauria complert 150 anys. Tot això ho podríem fer amb contundència però sense 

insultar i amb l’elegància que ens reclama l’esmena a la totalitat. 

El govern de CIU, quan es queixa del tema dels desnonaments i de les preferents, 

també té una responsabilitat a nivell del Parlament i del Congrés, perquè ha pogut 

denunciar aquestes males pràctiques que durant anys les entitats financeres han anat 
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realitzant en tot el territori català. En aquest sentit, he de recordar que han aprovat 

mesures que van en contra dels interessos de les persones que estan desnonades, 

aprovant lleis hipotecàries i altres qüestions que no facilitaven poder lluitar contra 

aquestes estafes. Hem de reflexionar tots sobre quin ha estat el paper que s’ha jugat i 

aquesta esmena a la totalitat no és res més que una qüestió estètica que en absolut 

ens porta més enllà d’intentar maquillar uns comportaments no gaire adients en tota 

aquesta lluita contra els desnonaments i per totes les persones que han estat 

estafades, quan han votat sistemàticament contra mesures per lluitar contra aquestes 

injustícies. Crec que s’han alineat amb el poder financer quan els ha convingut al 

Parlament de Catalunya.  
 

 

 

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

Popular, entén que al govern de CIU li pugui incomodar que es presenti una 

declaració de persona non grata. Tampoc no acabo d’entendre l’esmena a la totalitat. 

He de manifestar que me n’acabo d’assabentar ara. Es parla de correcció i 

d’elegància i crec que evidentment és el que se’ns ha de demanar a les persones que 

formem part d’aquest consistori. També és veritat que hi ha moments que cal dir les 

coses com són. A mi el que em preocupa d’aquesta ciutat és que hi ha molts 

marginats socialment perquè tenim un sistema que margina els més desfavorits i això 

sí que és una cosa non grata. Nosaltres mai hem fet una proposta en aquest sentit. El 

que no m’agradaria és que a través d’una moció deixéssim com aprovat que aquí mai 

es pot fer. No m’atreveixo a signar una proposta perquè mai ningú ho pugui fer. A mi 

el Sr. Ibern no em mereix tampoc massa respecte, donat que la seva activitat al 

capdavant de Caixa Laietana ha deixat milers de persones en una situació molt 

precària i, a més, no ha demanat ni disculpes, ni ha fet els gestos que des de 

l’Ajuntament li havíem demanat, ja que li havíem demanat que tornés els diners que 

escandalosament s’havia atribuït a l’hora de plegar. Nosaltres també votarem contra 

aquesta esmena, malgrat pugui entendre el tema de la correcció i l’elegància, que 

m’hi afegeixo.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

expressa el seu malestar perquè el seu grup municipal va presentar aquesta proposta 

de resolució el dia 28 de febrer en temps i forma, tal com estipula el ROM, i quan es 

va celebrar la Junta de Portaveus, el dia 4 de març, la seva proposta de resolució no 

estava inclosa a l’ordre del dia que s’anava a tractar avui al Ple. Se’m va al·legar que 

no era una pràctica habitual en aquest ple fer aquest tipus de propostes. Em van dir 

també que la corporació no estava habilitada per prendre aquests tipus d’acords. 

Nosaltres, com a formació política amb el 10,47% dels ciutadans que representem a 

Mataró, som lliures de presentar el que vulguem, sempre amb respecte i elegància.  

Pel que fa a l’esmena a la totalitat que es presenta, veig que els acords no tenen res 

a veure amb la proposta de resolució que presentem des del nostre grup municipal. 

Jo crec que es pot tenir elegància i, alhora, dir el que es pensa realment. 

Quan des de PxC ens referim a cert tipus de classe política, ho fem precisament per 

aquest tipus de fets com aquesta esmena a la totalitat. Parleu d’elegància a les 

persones estafades per les preferents. La proposta que avui presentem és per 

considerar una persona non grata i perquè volem mostrar el nostre rebuig més 

absolut vers aquesta persona. El volem declarar non grata perquè creiem que, ja 

sigui per negligència o per interès econòmic, és presumptament responsable de les 

preferents al nostre municipi. Nosaltres votarem contràriament a aquesta esmena a la 

totalitat, però respecto que aquests tres grups proposants la presentessin perquè són 

lliures de fer-ho de la mateixa manera que ho érem nosaltres el 28 de febrer quan la 

vam presentar.  

 
 

 

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

Catalunya, no sap a què vénen ara segons quines coses.  Indica que votaran a favor 

d’aquesta esmena per dos motius. Primer, perquè no volem caure en què algú declari 

persona non grata, com es va intentar fer a Les Santes o com algú legítimament 

podia haver fet l’any anterior amb una persona que per nosaltres és non grata i que 

algú va convidar a venir a la nostra festa major. Podem entrar en aquesta guerra? Si 

entrem en aquest tipus de guerra probablement serà més difícil això. Fa dos anys a la 

festa major nosaltres podíem haver declarat persona non grata a una persona que, 

per nosaltres, és molt poc grata fins que no faci el que ha de fer. Per tant, no és que 
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no s’hagi passat mai per aquest ple, s’ha intentat. Sra. Lora, el problema que 

nosaltres hem trobat a la seva proposta és que és un tema del que ja s’ha parlat. Jo 

crec que l’Alcalde ja va dir el que tots pensem d’aquest senyor i ho va fer públicament 

com a representant de tots nosaltres. El més suau que li va dir és que era un poca 

vergonya. Això va quedar molt clar i va reflectir el que pensem tots els mataronins.  

Que cadascú miri quins representants polítics ha tingut en els consells d’administració 

d’aquestes caixes i que no tenien inconvenient que companys de partit estiguessin en 

aquests consells d’administració i, a més, votar tots els que han sortit d’aquí en 

representació d’aquest Ajuntament, cosa que alguns no hem fet mai. Això ens sembla 

d’una desvergonya política molt gran. 
 

 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, explica a la Sra. 

Lora que el fet que no constés la seva proposta a l’esborrany d’ordre del dia que es 

va portar a la Junta de Portaveus va quedar clar que era una interpretació que feia el 

Secretari, peròi que la pròpia Junta de Portaveus finalment va incloure la seva 

proposta a l’ordre del dia del Ple. Després el Sr. Secretari ha fet un informe per escrit 

deixant clars els motius pels quals entenia que la proposta no havia d’anar a l’ordre 

del dia. Algunes de les frases que surten en aquest informe són justament les que es 

fan servir a l’inici de l’esmena a la totalitat. El Secretari deixa clar que els ajuntaments 

no tenen competència per fer aquestes declaracions de persona non grata i que el 

Tribunal Suprem ha revocat aquesta classe d’acords en més d’una ocasió. Per tant, 

no és oportuna. A més, té rao el Sr. López. Al mes de desembre es va tractar aquí 

una proposta que, si no recordo malament, es va aprovar per unanimitat en què hi va 

haver ocasió de dir tot el que s’havia de dir i de dir-ho amb contundència, que és el 

que va fer el Sr. Alcalde. Nosaltres ens mantindrem en aquesta esmena a la totalitat 

perquè és el que ens permet el reglament que tenim.  
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, volia intervenir per posicionar-se al respecte de la proposta original, però el 

Sr. Alcalde li explica que si es vota l’esmena a la totalitat la proposta original decau. 
 

 

 

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

expressa que si l’esmena a la totalitat s’aprova la seva proposta ja no es podrà 

tractar, ni votar, ni discutir. Per tant, això va en contra de la llibertat d’expressió.  

Pel que deia el PP, veig que en aquesta sala de plens és l’únic partit dels que 

presenten l’esmena a la totalitat que és coherent. Ho dic perquè aquesta mateixa 

proposta de resolució es va presentar en un  municipi del Maresme, a Premià de Mar, 

per declarar persona non grata el President del meu partit, el Sr. Josep Anglada, i el 

PP va ser l’únic que va decidir no votar perquè no els agrada votar aquest tipus de 

propostes. En canvi, els vostres companys dels partits de CIU i del Partit Socialista de 

Premià de Mar sí que van considerar que havien de votar aquesta proposta i no hi 

van votar contràriament, sinó que van afavorir la proposta. També podríeu parlar als 

vostres companys de CIU i del Partit Socialista d’elegància. 
 

 

 

 
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: 6,  corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre 
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  
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La proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya, decau al 

sortir aprovada l’esmena a la totalitat. 

 
 
 

18 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, PARTIT POPULAR DE 

CATALUNYA I D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER GARANTIR EL BON 

FUNCIONAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

MUNICIPALS I LES RELACIONS INSTITUCIONALS DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que s’ha presentat una esmena a la 

totalitat del grup municipal de CIU a la proposta de resolució relativa a la comunicació 

i les relacions institucionals municipals de l’ajuntament de Mataró 

 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, presenta l’esmena 

a la totalitat següent: 

 

“El nou Consistori sorgit de les eleccions municipals de maig de 2011 va resultar ser 
un dels més plurals i atomitzats de la nostra història. A la vegada, la crisi econòmica 
ha condicionat molts aspectes de la vida dels mataronins i mataronines, que també 
ha tingut els seus efectes a la vida municipal. Un d’aquests efectes ha estat la 
desaparició del butlletí mésmataró, que va néixer l’any 2005 i es va publicar fins l’inici 
del present mandat municipal. 
 
Per altra banda, en els darrers anys, a més de l’increment generalitzat de la 
informació a través dels webs, hem viscut la irrupció amb força de les xarxes socials i, 
conseqüentment,  la presència de perfils institucionals a la xarxa. Aquest canvi de 
situació, que tampoc és nova d’aquest mandat però si que ha anat en augment, no 
s’ha vist acompanyada d’una reflexió global i compartida, tot i que el Servei de 
Comunicació hi està treballant. 
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El passat mes de desembre el Ple Municipal va aprovar un nou reglament de 
Participació Ciutadana i un nou reglament marc dels consells municipals. L’aplicació 
d’aquests reglaments comporta una representació política i social plural, més enllà de 
la composició del Consistori, suposa la garantia del seguiment pressupostari de 
l’àmbit corresponent a cada consell, obliga a elaborar un pla de treball anual entorn 
de l’àmbit de treball objecte del consell, així com a emetre un informe anual sobre 
aquest àmbit. A més, els consell poden dotar-se d’aquelles comissions o taules de 
treball que consideri oportú pel bon desenvolupament de la seva tasca alhora que 
garantir el debat necessari. 
 
Aquest any s’ha produït també la integració a l’Ajuntament dels quatre organismes 
autònoms existents fins aquell moment, la qual cosa obliga a una unificació en les 
polítiques de comunicació, alhora que cal la coordinació amb la de les empreses 
municipals i fundacions privades depenents. 
 

Per altra banda, l’emissora municipal Mataró-Ràdio és un servei públic amb vocació 
de promoure la participació ciutadana, depenent de l’Entitat Pública Empresarial 
Mataró Audiovisual, propietat de l’Ajuntament de Mataró i que està regida per un 
Consell d’Administració que es renova cada quatre anys coincidint amb la constitució 
dels nous Ajuntaments sortits de les eleccions municipals. Aquest Consell 
d’Administració és absolutament plural, amb representació de tots els grups 
municipals, la FAVM i quatre membres elegits pel Consell de Ciutat. Així mateix, 
Mataró-Ràdio compta també amb un Consell Assessor que s’ha reunit una vegada a 
l’any des de la posada en funcionament de l’emissora i que en ocasions ha informat 
de les seves observacions i suggeriments al Consell d’Administració. En aquest 
mandat el Consell Assessor s’ha reunit en dues ocasions i va presentar el seu 
informe al Consell d’Administració el passat dia 26 de juny. 
 
Reunions del Consell Assessor des de la posada en funcionament de l’emissora: 

 
• 14 de febrer de 2008 
• 29 de maig de 2008 
• 9 de juny de 2009 
• 14 de desembre de 2010 
• 28 de març de 2011 
• 11 de gener de 2012 
• 14 de maig de 2012 

 
 
Reunions del Consell d’Administració en que el Consell Assessor ha presentat el seu 
informe: 

• 17 de juny de 2008 
• 11 d’abril de 2011 
• 26 de juny de 2012 

 
Pel que fa a l’any 2013 ja s’han previst dues sessions més del Consell Assessor i 
se’ls ha proposat una data per a la presentació del corresponent informe. 
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Convençuts que els mitjans de comunicació públics locals han de ser instruments 
institucionals que tinguin un clar reflex de la pluralitat del consistori, han  de servir per 
a la informació a la ciutadania sobre l’activitat municipal i han d’incentivar la 
participació social dels ciutadans i ciutadanes en la vida social, cultural, esportiva, 
associativa i política local pensem que seria bo definir un espai de participació i 
seguiment de la seva activitat 
 

És per tot això que proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:- 
 
Primer.- Creació del Consell Municipal de Comunicació, corresponent a l’àmbit de 
Relacions Institucionals i la Comunicació Municipal segons el que preveuen el RPC i 
RMCM. 
 
Segon.- Una vegada constituït el Consell Municipal previst a l’acord anterior, 
proposar al seu plenari la creació de taules de treball que  el propi Consell consideri 
necessàries. 
 
Tercer.- Crear una comissió, dins el Consell Municipal, que estudií la conveniència i 
viabilitat de crear un butlletí municipal electrònic on es garanteixi la presència dels 
grups municipals de l’ajuntament. També una vegada constituït el Consell, crear les 
comissions tècniques necessàries 
 
Quart.- Seguir garantint la independència que des de la seva creació ha mantingut 
l’emissora pública Mataró Audiovisual i reafirmar la confiança del Consistori en la 
tasca professional del seu personal així com del de l’empresa concessionària 
encarregada dels serveis informatius, els esports i el magazine diari.” 
 

 

 

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

Catalunya, anuncia el vot negatiu del seu grup municipal a aquesta esmena a la 

totalitat perquè creu que és tard. Ara ja no és el moment de parlar de participació ni 

de crear un butlletí. De fet, aquest va ser uns dels compromisos l’any passat, quan es 

va aprovar el PAM a proposta nostra, quan es va acceptar una esmena en la que es 

parlava de deixar de fer el Més Mataró per motius econòmics, i de crear un butlletí 

electrònic perquè hi pugui accedir qui vulgui. Ara no és el moment de començar a 

parlar amb les xarxes socials. Els perfils institucionals ja estan fets. Això s’hauria 

d’haver fet abans de crear-se i s’hauria d’haver parlat de qui els fa, qui els dirigeix, si 

volem donar un missatge purament institucional o purament informatiu. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 8, corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió. 
Vots en contra: 18,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent 
als membres del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya (3) i corresponent als membres del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa (2).  

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

 

 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta dels grups municipals PSC, PPC i ICV-EUIA, que és la següent: 

 
“El nou Consistori sorgit de les eleccions municipals de maig de 2011 va resultar ser 
un dels més plurals i atomitzats de la nostra història. A la vegada, la crisi econòmica 
ha condicionat molts aspectes de la vida dels mataronins i mataronines, i com no pot 
ser d’una altra manera, també ha tingut els seus efectes a la vida municipal. Un 
d’aquests efectes ha estat la desaparició del butlletí municipal o el redimensionament 
dels mitjans de comunicació de titularitat municipal. 
 
Això, que és perfectament lògic i fàcil d’entendre, no s’ha vist acompanyat per una 
reflexió global en el sí dels òrgans del quals ens havíem dotat per tal d’exercir el 
necessari control per part dels Grups Municipals, ni tampoc s’han dut a terme 
alternatives que en diferents moments els Grups Municipals de l’oposició hem anant 
aportant, i encara menys de la deguda reflexió en un tema que ha sorgit amb força en 
els últims anys, com ha estat  la irrupció de les xarxes socials i la presència de perfils 
institucionals a la xarxa. 
 
Com a exemple del que afirmem estan la fins ara nul·la activitat del Consell Assessor 
de Mataró Audiovisual, la no substitució del Butlletí Municipal per un Newsletter digital 
tal i com es va aprovar als pressupostos passats o alguna polèmica per missatges 
sorgits des de perfils institucionals que s’han hagut de rectificar per inapropiats. 
 
En aquesta mateixa línia s’han succeït petits incidents que fan referència al protocol i 
l’organització dels actes, que han coincidit a més a més amb la no presència dels 
funcionaris encarregats del protocol i en els quals aquests no s’ha tingut en compte. 
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Els mitjans de comunicació municipal han de ser instruments institucionals. Que 
tinguin un clar reflex de la pluralitat del consistori. I han  de servir per a la informació a 
la ciutadania sobre l’activitat municipal i han d’incentivar la participació social dels 
ciutadans i ciutadanes en la vida municipal. 
  
Els mitjans d’informació municipals no han de d’estar mai sota la perspectiva d’un ús 
partidista o personalista dels representants municipals. 
  
L’Ajuntament de Mataró disposa de bons professionals en l’àmbit de la comunicació i 
per la gestió dels mitjans municipals de comunicació. Aquests professionals han de 
ser garantia d’un correcte funcionament de la comunicació institucional i de les 
relacions institucionals del nostre ajuntament.  
  
Donats, doncs, tots els antecedents anteriors, els Grups que signem aquesta 
Proposta de Resolució proposem els següents acords: 
 

1. La creació d’una comissió de treball per la gestió dels mitjans municipals de 
comunicació i les relacions institucionals.  

  
Aquesta comissió estarà formada per representants de tots els grups 
municipals amb presència al Consistori i atenent a la pluralitat de la 
representació política del nostre Ajuntament la comissió estarà presidida per 
un regidor o regidora  que no formi part del Govern municipal.  

  
La comissió haurà de comptar també amb la participació dels tècnics o 
directius municipals responsables de la comunicació i les relacions 
institucionals de l’Ajuntament.  

  
2. El Ple de l’Ajuntament insta al Govern municipal perquè en el termini d’un mes 

tingui enllestida una proposta pel  funcionament de la comissió que inclogui un 
esborrany de reglament, amb funcions i composició i que a l’hora reculli també 
la possible modificació dels reglaments municipals que es puguin veure 
afectats per la creació d’aquest nou organisme. “ 

  
 

 

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

Popular, expressa que si l’Ajuntament té alguna cosa en desmesura són comissions i 

consells. De vegades ens ha portat a la conclusió que aquesta burocràcia no és del 

tot efectiva. No hem votat a favor de l’esmena a la totalitat de CIU per ser inconcreta. 

No deixa clar ni qui, ni com, ni per què ha de servir el consell que proposa. Aquestes 

coses s’haurien de fer amb una proposta més elaborada i segurament no en un espai 

com el ple municipal, sinó a través d’una comissió informativa. Sempre he tingut la 

sensació que amb els mitjans de comunicació municipals sempre s’ha fet un ús 

partidista, ara i abans. A partir d’aquí, entenc que alguna cosa cal fer. Per això hi 
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votaré a favor, però s’haurà d’elaborar alguna cosa més treballada i més seriosa que 

garanteixi que els mitjans de comunicació públics, institucionals, garanteixin la 

diversitat d’opinions dels diferents grups municipals i que no se’n faci un ús partidista.  

 

 
 

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

manifesta que els hagués agradat sumar-se a aquesta proposta però, segons el 

ROM, quan ja presentaven una proposta de resolució no es podien sumar a aquesta 

altra proposta, a no ser que fos per unanimitat. Nosaltres votem a favor de la 

proposta i en contra de l’esmena a la totalitat. La proposta que presenten aquests tres 

grups és molt més concreta i insta més al que nosaltres, com a grup municipal, també 

reclamem al govern municipal. 

 
 

 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, anuncia el vot 

contrari del seu grup municipal, conscients que ja tenia suport suficient per ser 

aprovada. Hem de ser conseqüents amb el que nosaltres ens dotem. El Sr. José 

Manuel López deia que anem tard en presentar aquesta proposta. Potser hem comès 

errors, com tothom. Alguns crec que els hem rectificat i amb els altres estem en camí. 

Hi ha coses que són molt noves, com tot el tema de les xarxes socials.  

Davant la seva proposta nosaltres hem reflexionat i els hem presentat una 

alternativa. No podem votar a favor d’una proposta que en el seu text diu que 

l’activitat del consell assessor de Mataró Audiovisual ha estat nul·la, perquè això és 

mentida. A l’any 2012 s’ha reunit dues vegades, quan abans només se n’havia reunit 

una, malgrat reconeixeré, com a President del Mataró Audiovisual, que el reglament 

diu que ens hem de reunir tres vegades l’any, però és complicat que els 

professionals que formen part del consell assessor puguin trobar dia i hora. Malgrat 

tot, al 2012 s’ha aconseguit passar d’una a dues i, a més, se n’ha donat compte al 

consell d’administració, com nosaltres havíem reclamat que es fes quan estàvem a 

l’oposició. Nosaltres creiem que la nostra proposta és més concreta i més elaborada. 
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Perquè vostès l’únic que ens diuen és que volen presidir una comissió de la que 

nosaltres hem de fer el reglament. La paraula reglament equival a que això ha d’anar 

a comissió informativa, ha de venir al ple, s’ha de fer una aprovació inicial, una 

aprovació definitiva i ens donen pistes de com ha de ser aquest reglament. El que sí 

que diuen és que volen que en formin part només els grups municipals. Amb la 

nostra proposta nosaltres deixem obert a que hi puguin intervenir altres agents i 

adoptem un reglament que fa dos mesos vam aprovar aquí per majoria, amb els vots 

dels grups que presenten la proposta, excepte un.  

Aquesta proposta és concreta perquè ja tenim el reglament i l’únic que hem de fer es 

demanar qui el formarà. El reglament ja diu què farà, com s’estructurarà, com 

funcionarà i quina serà la seva funció. Crec que el reglament actual introdueix 

algunes funcions que milloren substancialment reglaments anteriors perquè permet 

fer un consell en què es pugui conèixer el pressupost d’aquest àmbit, de la 

comunicació i de relacions institucionals, poder emetre informes sobre aquest 

pressupost i poder fer una programa de treball sobre aquest àmbit. Per tant, creiem 

que concretem molt més, li donem molt més sentit i som bastant més plurals, mentre 

que vostès expressen una queixa de com ha anat fins ara.  

En el que estem d’acord és en crear un espai de debat i de diàleg i per treballar 

plegats. La diferència és com fer-ho, nosaltres agafem eines que ja tenim. Creiem 

que la nostra proposta millora substancialment la presentada i, alhora, no hi va en 

contra, sinó que comparteix l’esperit.   

 

 

 

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

Catalunya, explica que en aquest tema hi ha hagut queixes diverses vegades. El Sr. 

Fernández ha dit que l’únic que es pretén és que vostès facin un reglament i 

nosaltres no volem això, volem que vostès ens donin unes directrius polítiques 

perquè reflecteixi això. Crec que hi ha una necessitat, que hi ha uns compromisos 

que han quedat reflectits i que es fa tard. Vostè es podia haver afegit a aquesta 

proposta de resolució que hem tingut en temps, gràcies a haver-la treballat 

conjuntament, i en forma.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 19, 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),  corresponent als membres del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 8,  corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió. 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
El Sr. Alcalde indica que són les 23 hores i 58 minuts de la nit, i tenint en compte  que 

el Reglament Orgànic Municipal limitat la durada de les sessions plenàries fins les 24 

hores, proposa avançar les preguntes núm. 23 i 28 de l’ordre del dia, per facilitar la 

intervenció de les entitats de la ciutat que tenen concedida la petició de paraula.   

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

Catalunya, afirma que el més interessant i el més important i el que de veritat valia 

l’interès dels nostres conciutadans aquesta nit, ja està fet. Nosaltres que tenim les 

quatre iniciatives que per ROM ens corresponen –punts 24, 25, 26 i 30 de l’ordre del 

dia– no tenim cap inconvenient en què siguin contestades per escrit i que puguin 

participar les persones del públic que vulguin fer-ho.  

 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, afegeix que, 

tenint en compte que hi ha persones que s’estan esperant per intervenir, el seu grup 

retiraria les propostes 19, 22 i 27, perquè fossin contestades per escrit.  

Les propostes 20 i 21 les deixaríem sobre la taula. 
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PRECS I PREGUNTES 

 

23 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PROJECTE D’INSTAL•LACIÓ DE LA 

GESPA ARTIFICIAL AL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE 

VISTA ALEGRE-MOLINS. 
 

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

següent: 
 
“En el Ple del mes de novembre del 2011 el Grup Municipal Socialista va fer un prec 
al govern demanant que es realitzés, amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, la 
redacció del projecte d’instal·lació de la gespa artificial al camp municipal de futbol de 
Vista Alegre- Els molins.  
 
Ja vam expressar en aquell moment que érem conscients de les dificultats 
econòmiques i no demanàvem impossibles com per exemple que el camp es 
construís de manera immediata, però sí que volíem que des del govern fos clara la 
voluntat d’assolir aquest objectiu, així mentre es buscava el finançament s’avança 
amb la redacció del projecte, amb recursos propis. El regidor va acceptar el prec.  
 
Més endavant, vist que el prec tot i ser acceptat no es complia, aquest grup va 
incloure en l’acord de pressupostos i programa d’actuació municipal 2012 aquest 
tema, el mateix que el regidor ja havia acceptat en el prec: redactar el projecte 
d’instal·lació de la gespa artificial amb els serveis tècnics de l’Ajuntament. 
 
A dia d’avui aquest projecte encara no s’ha fet i no s’ha donat cap explicació a aquest 
grup de les causes del seu incompliment. Tampoc hi ha cap explicació als ciutadans: 
en el document d’avaluació del PAM 2012 només hi consta l’anunciat, no hi ha cap 
informació de la fase en que es troba, ni cap explicació del perquè no s’ha realitzat ni 
del que es pensar fer amb la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Vista 
Alegre-Els Molins. Tot plegat ens fa pensar que el govern no té cap intenció de posar 
gespa artificial al camp de Vista Alegre- Els Molins. 
 
Per aquest motius, realitzem les preguntes següents: 
 
1. Perquè, tot i ser un prec acceptat pel regidor i ser un punt de l’acord del PAM 2012, 
encara no s’ha fet la redacció del projecte d’instal·lació de gespa artificial al camp de 
la UD Molinos? 
 
2. Quan ho pensa fer? 
 
3. Té previst aquest govern instal·lar gespa artificial al camp de futbol de Vista Alegre-
Els Molins?” 
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Sergio Alarcón, 

en representació de la U.D. Molinos,  qui pregunta per què els demés equips sí tenen 

gespa artificial i el seu equip no i quina és la intenció de l’Ajuntament vers aquest 

tema. 

 
 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, reconeix que hi ha 

hagut un retard en l’elaboració del projecte, però expressa que aquest projecte ja 

està fet. Aquest es va presentar la setmana passada en el consell del Pla Integral 

dels Barris del Nord. Aquest dijous vaig estar reunit amb alguns dels directius de la 

U.D. Molinos per presentar-los també el projecte. Properament ho farem en altres 

àmbits.  

Pel que fa a la segona pregunta, ja està fet. Agrair la feina feta als tècnics del servei 

d’obres i als de la direcció d’esports que hi han intervingut. Respecte a la tercera 

pregunta, aquest govern voldria que el camp de gespa artificial de Vista Alegre-Els 

Molins ja fos una realitat. És una realitat que no es materialitza. És una pena que 

aquest camp quedés fora de la primera fase del Pacte del Futbol. En el seu moment 

la U.D. Molinos ja va reclamar això. Segons consta als arxius que tenim a direcció 

d’esports ho està demanant des del passat any 2009. En aquell any la U.D. Molinos 

reclamava reconsiderar el Pacte pel Futbol per incloure el seu camp a la llista. El 

govern municipal d’aquell moment, segons consta, va respondre al club que havia de 

realitzar un projecte esportiu i un treball de promoció i, després, es tindria en compte 

la petició. En aquell moment es va dir això, de manera encertada, perquè el club es 

trobava en una situació que venia dels anys 2007-2008 en què tenia un equip 

amateur i un equip veterà, igual que al 2008-2009. Al 2009-2010, el club es va 

revifar: tenien escola, tenien prebenjamí, benjamí, aleví i quatre equips infantils. La 

temporada 2010-2011, es complementa amb cadets, amateur i amb algun equip B, 

en total, uns deu equips, esdevenint un club veritablement consolidat. La següent 
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temporada van mantenir els deu equips i, fins i tot, la temporada 2012-2013 han 

arribat als tretze equips. S’està fent una feina importantíssima des del club.  

Per tant, la temporada 2010-2011 ja es concreta el projecte esportiu amb tots els 

equips de les diferent categories. El 2010 ja es van pactar unes actuacions de 

millora, que es van anar fent durant el 2010-2011, com ara porteries de futbol 7, 

banquetes, repàs de llums, porteries 11, millores de dutxes, tanca perimetral, etc. 

Tot i que el club havia fet una revifada, ni a les inversions 2011 ni en el pressupost 

2011, després d’haver acabat el Pacte del Futbol 2010, no es va incloure la gespa 

artificial que ara vostè m’està reclamant. Ara bé, s’han continuat desenvolupant els 

plans de manteniment i millores al camp de futbol de Vista Alegre-Els Molins. Al 2012 

hi havia la previsió d’una nova caldera de gas, l’escomesa i la instal·lació amb la 

companyia de gas i el nou acumulador d’aigua calenta. També hi havia el projecte de 

pavimentació amb gespa artificial i també es va donar suport al club en aquesta 

instal·lació que sol·licitaven de mòduls prefabricats per al servei de bar i un altre per 

atendre els esportistes i les seves famílies. Aquest 2013 ja està instal·lada la caldera, 

la instal·lació de l’acumulador de l’aigua calenta i ens falta la connexió del gas que 

esperem que estigui en breu. 

Respecte a la tercera pregunta, sí que està previst instal·lar gespa artificial quan hi 

hagi la disponibilitat pressupostària. És una prioritat de la direcció d’esports. Res no 

faria més feliç a aquest regidor que tenir gespa artificial a Vista Alegre-Els Molins. De 

seguida que vaig ser regidor d’Esports, al mes de juny del 2011, quan em van donar 

hora a la Secretaria General de l’Esport, el primer que li vaig dir al Sr. Tibau va ser 

que Mataró tenia un camp de futbol que necessitava gespa artificial.  

 

 

 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, manifesta que és un 

projecte fet però que no els hi ha ensenyat, que no ha passat per la comissió 

informativa, ni tampoc ha passat pel consell rector d’esports. Per tant, primer hi ha un 

problema de formes. En segon lloc, celebro que li hagués agradat que la gespa 

estigués ja posada i que li agradi la proposta del Pacte del Futbol, però els recordo 

que vostès no van donar suport al Pacte del Futbol. Celebro que uns quants anys 

després vegin clar que és una cosa important. Darrere d’aquest pacte hi havia uns 

objectius, una planificació i un camí concret a seguir. El segon pas del Pacte del 
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Futbol incloïa aquesta gespa artificial. El que trobem a faltar en la seva resposta de 

que els agradaria que el camp tingués gespa és que al darrere no hi hagi uns 

objectius, una planificació, un esperit de pacte ni plantejar-se, en aquests moments 

de crisi, què necessita el futbol de Mataró, no només la U.D. Molinos, per fer forts els 

seus projectes i fer el que calgui per defensar els interessos de Mataró i aconseguir 

aquests diners d’on faci falta. En el passat mandat, fins i tot alguns vam anar a trucar 

les portes de Madrid i del Consejo Superior de Deportes per aconseguir els diners 

necessaris. Per tant, amb voluntat, planificació i objectius les coses vénen, però si no 

hi ha voluntat i les coses es fan a corre-cuita, després d’estar més de vint mesos 

perseguint aquest tema, creiem que no hi ha aquesta voluntat ni hi ha la claredat de 

treballar per uns objectius. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que hauran de millorar aquest 

esforç. L’únic que no podrem fer és trobar els diners d’una manera fàcil, però hi ha 

voluntat d’esforç i de treball conjunt. La situació econòmica és complicada, però ho 

intentarem. Treballarem amb tota la dedicació que ja està posant el regidor. 

 

 

 

28 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA A PROPÒSIT DEL COMPROMÍS ADQUIRIT PEL 

PLE MUNICIPAL DEL PASSAT FEBRER DE DEMANAR AL 

GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA NO 

SUPRESSIÓ DE LÍNIES ESCOLARS A LA NOSTRA CIUTAT 

MENTRE HI PERSISTEIXIN INCREMENTS DE RÀTIO. 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el Prec següent: 
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“La responsabilitat primera en la planificació escolar correspon al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i al seu Departament d’Ensenyament, però de ben segur 
que coincidirem en que és aquesta un qüestió de clara dimensió territorial que obliga 
a tenir presents les administracions locals. L’article 159. “Competències dels ens 
locals”, de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, en el seu apartat 3 punt a), 
exposa: “Correspon als municipis (...) la determinació de l’oferta educativa de l’àmbit 
territorial pels procediments establerts per reglament”. 
 
L’Ajuntament de Mataró va aprovar per unanimitat en el passat Ple del mes de febrer 
una proposta de resolució, que en el seu punt 3 deia textualment: 
 
“Demanar 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”. 
 
Per la seva part, els Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya han fet pública, en els darrers dies, la 
planificació educativa prevista a la nostra ciutat pel proper curs escolar 2013-2014. 
En l’esmentada planificació educativa no solament no es té en compte la planificació 
del municipi, que contempla l’ampliació de l’oferta en una línia més de les actuals, 
sinó que redueix en una línia les existents i aplica aquesta reducció a l’escola Joan 
Coromines. 
 
És ben conegut per tothom el pes que té l’oferta feta pública en la decisió de les 
famílies en el moment d’escollir centre pels seus fills, valorant amb molta cura les 
possibilitats reals de poder accedir al centre educatiu triat en primera opció. 
 
És perquè estem convençuts que el govern municipal coneix l’angoixa que el procés 
d’escolarització dels infants produeix a les famílies afectades, i perquè creiem en la 
importància que el municipi sigui escoltat en el procés de planificació educativa, que 
aquest grup municipal d’ICV-EUiA presenta el següent  PREC: 
 
1. Que el govern municipal faci arribar al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya la seva voluntat de no eliminar cap línia escolar abans de 
completar tot el procés de preinscripció i adjudicació de places als centres educatius 
d’ensenyament obligatori del servei escolar de Catalunya. “ 
 

 

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

Badia, en representació de l’AFA Escola Joan Coromines, qui expressa que la decisió 

que els ha comunicat Serveis Territorials d’Ensenyament del Maresme i Vallès 

Oriental que el curs vinent 2013-2014 se suprimirà una línia de P3 a la seva escola, 

argumentant un descens demogràfic i sense esperar als resultats del número 

d’inscripcions, és injustificada. 
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica que el 

govern municipal ha manifestat la seva previsió i la seva proposta de grups al 

Departament d’ensenyament en diferents moments, inicialment des del mes 

d’octubre, moment en què els hi vam donar a conèixer a tots vostès. Des de llavors 

ens hem anat refermant amb la previsió que tenia aquest govern.  

Vam tenir una reunió amb Serveis Territorials a la que vam manifestar el nostre criteri 

de planificació. Ens vam tornar a reunir el mateix mes de gener sobre noves 

construccions educatives, on precisament també parlàvem de l’Escola Joan 

Coromines. Ens hi vam adreçar per escrit, perquè quedés constància, per ratificar la 

nostra posició de previsió de grups de P3 pel curs 2013-2014, que constava de 57 

grups o 58, si som molt optimistes. Vam adreçar un altre escrit comunicant que el 

govern municipal tenia disponible un solar d’equipaments al carrer Herrera per ser 

cedit al Departament d’Ensenyament, en cas que fos necessari per al nou 

equipament escolar del Joan Coromines. És a dir, el que havíem fet en reunions vam 

voler que quedés tot per escrit perquè tingués més força.  

Ratificació de la proposta municipal de planificació amb Serveis Territorials durant el 

mes de febrer. Hi hem estat al darrere, hem estat en contacte, tant amb l’AFA, com 

amb la direcció de l’escola i hem anat fent pressió. En el Consell Escolar Municipal 

també vam presentar les nostres consideracions respecte a la planificació escolar i 

les notícies que ens arribaven des de Serveis Territorials. Finalment, vam adreçar 

l’escrit al Departament d’Ensenyament comunicant l’acord del ple municipal de 

febrer. És a dir, hem donat a conèixer públicament a Serveis Territorials de la 

Generalitat i als diferents estaments que hi ha dins els Serveis Territorials i dins del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat el posicionament de l’Ajuntament de 

Mataró. Per tant, el que vostès ens proposen al prec ja ho hem fet més d’una 

vegada. Per descomptat que acceptarem el prec perquè no pararem d’insistir. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, agraeix al Sr. Galbany que accepti el prec.  

No tots els serveis territorials són i actuen de la mateixa manera. Alguns són molt 

més flexibles davant la situació. En aquests moments estem parlant que considerin 

l’opció de deixar la preinscripció oberta i ja es veurà què trien les famílies. Estem 

parlant d’un centre de creació molt recent, amb una trajectòria d’èxit i demanda per 
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les famílies, amb una comunitat educativa que lluita pel seu centre i que, per tant, es 

mereix tenir un Ajuntament proactiu que no accepti aquesta negativa sense base dels 

Serveis Territorials. Això que diuen que hi ha una reducció de la natalitat es contradiu 

amb els augments de ràtio que tenim de més de dos i tres alumnes a cada aula, que 

fa molt difícil la gestió dins de l’aula. A Mataró, només comptant aquest excés de ràtio 

ja n’hi hauria per dos grups més. Sabem que és una situació general, però no per 

això és menys lesiva. Aquí la ciutat ha de fer valer el seu pes perquè els Serveis 

Territorials ens tinguin en compte. Perquè qui coneix el territori acaba sent 

l’Ajuntament i qui viu les situacions amb més dificultat acaba sent l’Ajuntament. Hem 

de ser tant proactius com sigui possible perquè tenim un termini molt curt. El dia 11, si 

això no consta oficialment per les famílies, no se’ls podrà demanar a les famílies que 

demanin una línia que no existeix perquè saben que perden la primera opció. 

 

 

19  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL RESULTAT DE LES GESTIONS FETES 

PER L’ALCALDE EN RELACIÓ A L’ACCIDENT A L’ESTACIÓ DE 

MATARÓ FA UN ANY. 
 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que 

aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 
 

20  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA DEMANANT LA ELABORACIÓ I APLICACIÓ D’UN 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ POLICIAL EN CAS DE FESTES 

D’AFLUÈNCIA MASSIVA. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que el 

prec quedi sobre la taula fins un proper Ple. 
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21 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA RELATIVA AL CANVI DE GESTIÓ DE LA 

RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS. 
 

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

pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple. 

 

 

 

 

22 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA PRIVATITZACIÓ DE L’HOSPITAL DE 

MATARÓ. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que 

aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

 

24 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL ROBATORI DE 

LES CLAUS A NENS/ES I/O JOVES PER TAL D’ACCEDIR AL 

SEU DOMICILI. 
 

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 
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25 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ANUNCI DEL 

GOVERN MUNICIPAL D’INSTAL•LAR CÀMERES DE 

VIDEOVIGILÀNCIA A LA CIUTAT. 
 

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

 

26 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’IMPACTE DE LES 

NOVES ORDENANCES FISCALS EN ELS PETITS NEGOCIS DE 

LA CIUTAT. 
 

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

27 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LES OBRES DELS VESTIDORS DEL NOU 

GRAU DE CAFÈ DEL TECNOCAMPUS. 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que 

aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

 



 114

29 -  PREGUNTA/PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

PLATAFORMA x CATALUNYA SOBRE EL CIBERASSETJAMENT 

ESCOLAR. 
 

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

 

30 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES INCIDÈNCIES 

QUE PROVOQUEN DETERMINADES ESPECIES D’AUS I EL 

SEU CONTROL A L’ACTUALITAT. 
 

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

 

31 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA POSSIBLE 

PRIVATITZACIÓ DE L’HOSPITAL DE MATARÓ. 
 

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

demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 
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32 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER L’ACOMPLIMENT 

DELS ACORDS DE RETIRAR DELS PARCS I JARDINS 

MUNICIPALS L’HERBICIDA TÒXIC GLIFOSAT I SUBSTITUIR 

ELS AGROTÒXICS PER ALTERNATIVES RESPECTUOSES, 

SOSTENIBLES I SENSE RISC. 
 

 

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

Popular, es queixa que amb aquest ROM els han retallat el nombre de preguntes, 

podent-ne fer només dues, però que, a més a més, per qüestió de temps resulta que 

no es poden portar al ple i s’han de fer per escrit. M’agradaria que s’estipulés quin és 

el mecanisme d’això perquè segurament en tindrem més casos. La pregunta que 

fèiem referida al Consorci Sanitari, al Sr. Carles Manté, la demanem per escrit. 

Respecte a aquesta pregunta dels herbicides de glifosat, han vingut persones de 

Som el que Sembrem a escoltar, no a intervenir. Ho deixo a les seves mans i vostès 

decideixen. 

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon que si fos decisió del Sr. Alcalde li 

contestarien la pregunta. Si no, el que he de fer és fer-la votar. Si em permet, em 

comprometo que la regidora els truqui, tant a vostè com a les persones que han 

vingut, i els expliqui la resposta verbalment demà mateix i que la puguin tenir de 

forma immediata per part del govern. I si convé que se’ls convoqui a una reunió a 

vostè i a ells, jo també hi assistiré per tal que quedi clar.  
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33  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA 

RELACIÓ ENTRE EL CONSORCI SANITARI DEL MARESME I 

L’EMPRESA CCM ESTRATÈGIES I SALUT, SL 
 

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

Popular, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les dotze hores i vint minuts de la nit, el 

Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  
 


