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NÚM. 14/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 
TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2013. 
================================================================= 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 
 
DECRET 
7051/2013 de 4 de novembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 7 de novembre 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 novembre de 2013, a les 19 hores, a la Sala de 
Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 
 
 
                                                       ORDRE DEL DIA 
 
 
1   Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinàries de 5-9-2013 i 

extraordinària de 25-9-2013.  
 
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1   Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular arran dels moviments sísmics provocats a les terres del Sènia 
per la planta Castor. 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la reforma del sector 
elèctric. 

 
2.3  Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en motiu del 

Dia Internacional contra la violència vers les Dones. 
 
2.4  Declaració Institucional que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya a la Declaració Institucional del grup municipal de PxC sobre 
condemna al terrorisme d’ETA i en record a les seves víctimes. 
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2.5  Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista per instar a 
la Generalitat de Catalunya a reconèixer i fer efectiu el deute pendent de 
pagament amb l’ajuntament de Mataró. 

 
  
   DICTAMENS 
 
   Alcaldia 
 
3   Iniciar expedient atorgant la Medalla de la Ciutat a la Unió General de 

Treballadors (UGT) 
 
4   Aprovar la modificació en la composició de les Comissions Informatives 

Municipals. 
 
5   Revocar acord plenari de data 14-7-2011 de delegacions de competències a la 

Junta de Govern Local. 
 
 
   CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACÍÓ 
   Direcció de Promoció Econòmica i Innovació 
  
6   Aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora dels mercats de 

marxants de Mataró. 
 
  
   CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
   Direcció de Serveis Econòmics 
   Servei de Gestió Econòmica  
 
7   Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 

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

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

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

 
9   Aprovar l’expedient de modificació pressupostària per suplement i crèdit 

extraordinari i modificació de les bases d’execució del pressupost prorrogat. 
 
10   Aprovació Convenis de col•laboració entre la Fundació Iluro i l'Ajuntament de 

Mataró per l'aprofitament, ús i gaudi dels espais ubicats a l’Avinguda Gatassa i 
al carrer Siete Partidas, titularitat de la Fundació. 
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   Direcció de Recursos Humans 
 
11   Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
 
   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
           Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
 
12   Aprovació definitiva de la modificació de varis articles de l’Ordenança 

municipal de Llicències urbanístiques. 
 
13   Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’Activitats – 

Instruccions Tècniques 
 
 
   Espais Públics 
 
14   Ratificació del decret d’adhesió al conveni entre Agència de Residus de 

Catalunya i la societat ECOEMBES per a la gestió d’envasos 2013-2018 
 
 
 
   CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
   Servei de Benestar Social 
 
15   Aprovació inicial del Reglament per a l’obtenció del carnet blau  
 
 
   Direcció de Cultura  
 
16   Inclusió, modificació i supressió de vials al nomenclàtor de la ciutat 
 
 
   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
17   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per arranjar el pas per a 
peatons i ciclistes del Passeig Marítim de Mataró, davant les instal•lacions del 
Centre de Natació. 

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

Catalunya per tal d’establir mecanismes de suport al comerç mataroní. 
 
19   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per 

Catalunya per elaborar un protocol d’actuació per evitar la matança de xais 
sense cap mena de control a mans de musulmans amb motiu de la “festa del 
xai” i incloure en l’ordenança de civisme sancions per aquestes matances 
il•legals. . 
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20   Proposta de Resolució que presenta  el  grup  municipal  Socialista per a 

l’ocupació a la nostra ciutat.  
 
21   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular per facilitar el lloguer, a un preu assequible, dels habitatges 
buits que les entitats financeres i promotores retenen amb la finalitat 
d’especular-hi econòmicament.  

 
 
   PRECS I PREGUNTES 
 
22   Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la 

Fira d’Artesania i el regal de Nadal de Mataró. 
 
23   Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per fer un 

procés participatiu per la futura ubicació de la tradicional “fira dels hippies” i 
animar als ciutadans a fer suggeriments per potenciar-la. 

 
24   Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè 

l’Ajuntament de Mataró deixi de commemorar el dia de la Constitució 
Espanyola. 

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

Esquerra Unida i Alternativa sobre la creació i l’ús de solars socials a la ciutat 
de Mataró.  

 
26   Prec que presenta el grup municipal Socialista per demanar que de manera 

urgent s’ataqui la plaga de rates al Parc de Cerdanyola. 
 
27   Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa sobre els habitatges buits propietat dels bancs que 
hi ha a la ciutat de Mataró. 

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

les campanyes de desratització y desinsectació. 
 
29   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre 

el Pla de manteniment de les instal•lacions esportives i les deficiències 
detectades a les mateixes. 

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

la realització de murals amb contingut polític i la utilització d’edificis 
catalogats o espais singulars per realitzar propaganda política.  

 
31   Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè 

l’ajuntament de Mataró senyalitzi i difongui els Fortins de la costa. 
    
32   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les conseqüències de 

l’esfondrament d’un immoble al carrer Sant Antoni. 
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33   Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre les possibles 

conseqüències de les declaracions del Coordinador de l’Àrea de Serveis 
Territorials en relació a les mesures tècniques portades a terme en 
l’esfondrament d’un immoble al carrer Sant Antoni. 

 
34   Prec que presenta el grup municipal Socialista  per a la redacció d’un nou 

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

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

Estratègic de la cultura. 
 
36   Prec que presenta el grup municipal Socialista per garantir l’ajut de beques 

menjador a les famílies que ho sol•licitin. 
 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

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

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 5-9-2013 I EXTRAORDINÀRIA DE 

25-9-2013.  
 

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

 
 

2  - DESPATX  OFICIAL 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, informa de l’arribada de la carta del Sr. Tony 

Marcelli, com a president d’Agermanaments i de la ciutat de Fort Lauderdale,   amb la 

confirmació de l’agermanament amb aquesta ciutat de Florida.  

 

 
 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 novembre de 2013: 
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2.1  Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular arran dels moviments sísmics provocats a les terres del 
Sènia per la planta Castor. 

 
 

Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, 
PSC, PPC, ICV-EUiA i CUP (25), i les abstencions del grup municipal de PxC 
(3). 

 
 

El regidor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular, llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
“Primer.- Que l’Ajuntament de Mataró insti el govern espanyol a aturar 
definitivament l’activitat del projecte Castor, i el seu posterior desmantellament, 
així com que es depurin responsabilitats per aclarir quins en són els 
responsables i qui ha d’assumir el cost del seu desmantellament.  
  
Segon.- Que l’Ajuntament de Mataró insti el govern espanyol a la paralització 
immediata de l’activitat de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó, fins que no 
s’estabilitzi aquest episodi sísmic i s’analitzi de forma rigorosa el risc que 
comporta i com afecta aquesta activitat sísmica en l’actualitat i en el futur, a 
aquestes instal·lacions atòmiques.  
  
Tercer.- Traslladar aquests acords al govern de l’Estat espanyol, al govern de la 
Generalitat de Catalunya, al govern de la Generalitat del País Valencià, a la 
Comisión Nacional de Energia i al Consejo de Seguridad Nuclear.” 

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

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la reforma del sector 
elèctric. 

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

 
 

El regidor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, llegeix la part dispositiva dels acords: 
 

 
“PRIMER.- Deixar constància de la preocupació del Ajuntament de Mataró per la 
mala situació, o de fallida, en empreses, cooperatives i petits productors que 
havien apostat decididament per l’autoconsum i la inversió en energies 
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renovables, que provoquen els diferents reials decrets que s’estan aplicant en el 
sector de les renovables i la nova Llei del Sector Elèctric. 
 
SEGON.- Demanar als grups parlamentaris del Congrés de Diputats que en el 
tràmit parlamentari de la Llei del Sector Elèctric introdueixin els aspectes de la 
Llei esmenats pel Consell Nacional en relació a l’autoconsum. 
 
TERCER.- Traslladar els presents acords al Ministre d’Indústria, Energia i 
Turisme, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la Plataforma per a 
l’Impuls de la Generació Distribuïda i el Autoconsum Energètic i la Plataforma 
nou model energètic.” 
 

 
 
2.3 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en motiu 

del Dia Internacional contra la violència vers les Dones. 
 

Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals. 
 
La senyora Olga Ortiz, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, 
llegeix la part dispositiva dels acords: 
 
 
“Primer.-  L’Ajuntament de Mataró  vol expressar el seu total i  absolut rebuig 
contra totes les formes de violència exercida contra les dones i manifestar el seu 
condol per la mort de  totes les dones que han estat víctimes  de violència al llarg 
de l’any 2013 i fer especial menció a la mort d’una jove de 14 anys ocorreguda a 
Tàrrega. 
 
Segon.- Traslladar a la ciutadania el  compromís d’aquest Ajuntament de 
continuar treballant conjuntament amb tots els agents implicats en el tema, per 
millorar la coordinació en la prevenció, l’atenció i la intervenció en les situacions 
de violència masclista per tal d’eradicar-la.  
 
És per aquest motiu, que adoptem el compromís següent:   
Tal i com es va acordar al Ple del mes de novembre del 2010 continuar 
expressant públicament el rebuig contra les morts de dones víctimes de violència 
masclista al nostre municipi o a Catalunya, realitzant un minut de silenci a l´inici 
del ple municipal immediat a la successió del fet. 
  
Tercer.- Continuar esmerçant tots els recursos necessaris per l’eradicació 
d’aquesta xacra des de la sensibilització amb campanyes específiques; des de la 
prevenció amb els tallers per  a joves; des de l’atenció i la recuperació integral de 
les dones víctimes de violència oferint un servei d’atenció personalitzat , gratuït i 
confidencial al CIRD sense oblidar la protecció i la seguretat dels seus fills i filles 
així com coordinar la implementació i seguiment del Protocol per  a l’abordatge 
integral de la violència masclista. 
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Quart.- Instar al Departament d’Ensenyament que implanti programes de 
prevenció a les escoles que promoguin una veritable coeducació als centres 
educatius com a base per créixer en igualtat.  
 
Cinquè.- Instar a les diferents forces  polítiques  que donin un caràcter prevalent 
a aquest tema per sobre dels interessos polítics i electorals. 
 
Sisè.- Adherir-nos al manifest institucional consensuat que, amb motiu del Dia 
Internacional contra la Violència vers les Dones, elaboren conjuntament la 
Generalitat de Catalunya, les diputacions catalanes, la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis . 
  
Setè.- Donar trasllat del present acord als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, a les associacions municipalistes, i a 
les entitats locals i comarcals de dones. “ 

 
 
 
2.4 Esmena a la totalitat que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya a la Declaració Institucional del grup municipal de PxC sobre 
condemna al terrorisme d’ETA i en record a les seves víctimes. 

 
Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, 
PSC i PPC (22), l’abstenció del grup municipal de PxC (3) i els vots en contra 
dels grups municipals d’ICV-EUiA i CUP (3). 

 
El regidor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 
Catalunya, llegeix la part dispositiva dels acords: 
 
- “Realitzar un acte de record, a estudiar, cada any coincidint amb el Dia 

Europeu en Record de les Víctimes del Terrorisme que es celebra l’11 de 
març. 

- Fer efectius d’una manera immediata  els acords presos al ple de Juliol de 
2007 i de Juliol de 2012 en que es va aprovar per àmplia majoria del Ple 
Municipal fer un reconeixement material a les víctimes del terrorisme. 

- Donar compte a les diferents associacions de víctimes del terrorisme tant de 
Catalunya com d’ Espanya .” 

 
 
2.5 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista per instar 

a la Generalitat de Catalunya a reconèixer i fer efectiu el deute pendent de 
pagament amb l’ajuntament de Mataró. 

 
 
 

Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals, amb la incorporació 
de les esmenes presentades pels grups municipals del PSC i de CIU. 
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La regidora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista,  llegeix la 
part dispositiva dels acords: 

 
1. “L’Ajuntament de Mataró instarà de nou a la Generalitat de Catalunya a 

l’immediat  reconeixement del deute pendent amb l’Ajuntament de Mataró 
recollint els compromisos acordats en els darrers anys, en el marc dels 
pressupostos del 2014, i al seu posterior pagament en el termini més curt 
possible.   

 
2. L’Ajuntament de Mataró instarà a la Generalitat de Catalunya a assumir 

l’import dels interessos derivats del nou crèdit què s’ha vist obligat a concertar 
en el marc del RD 8/2013. 

 
3. L’ Ajuntament de Mataró instarà al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas a que, mitjançant les oportunes disposicions legals, tracti a les 
comunitats autònomes igual que tracta a les entitats locals pel que fa a 
l'obligació de pagar a través del mecanisme de pagament a proveïdors les  
factures i obligacions que deu a les entitats locals encara que no les tinguin 
reconegudes als seus pressupostos, tal com obliga a fer als Ajuntaments amb 
els seus proveïdors. 

 
4. Traslladar aquests acords a la  Presidència de la Generalitat de Catalunya, a 

la Conselleria d’Economia i al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.” 
.  

 
 
 

 
DICTAMENS 

 
Alcaldia 

 

3 -   INICIAR EXPEDIENT ATORGANT LA MEDALLA DE LA 

CIUTAT A LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
La UGT ha estat una entitat protagonista del darrer segle a Mataró, a Catalunya i 
l’estat espanyol, liderant, juntament amb altres organitzacions sindicals, la conquesta 
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de drets per a les treballadores i treballadors des de finals del segle XIX, com la 
jornada laboral de 40 hores per setmana, els drets laborals de les dones i l’abolició 
del treball infantil. Parlem d’una entitat de treballadors i treballadores que s’origina a 
Mataró al 1887, ara ja fa 125 anys, i que es consolida i creix donant pas a una gran 
organització a nivell de Catalunya i també a nivell de l’estat espanyol, reconegudes a 
la mateixa Constitució. 
 
Per altra banda la component social de la UGT a Mataró ha estat igualment 
destacable. La Casa del Poble era sens dubte un fet diferencial de la ciutat. Un espai 
popular de trobada, de compartir inquietuds i patiments que en una època socialment 
molt dura va contribuir a fer més plena la vida de les mataronines i mataronins. 
 
Més enllà de les dades d’afiliats, UGT de Mataró representa a tots el treballadors i 
treballadores de Mataró, ha participat i participa de forma pro - activa als diferents 
àmbits de la ciutat, ha estat interlocutor vàlid, i validat, per mediar i conciliar en els 
conflictes, ha col·laborat i interactuat amb el teixit social i econòmic de la ciutat, ha 
aportat propostes, iniciatives i opinions alhora que ha sabut combinar la lluita contra 
les injustícies amb mobilitzacions i expressions democràtiques de protesta, amb 
accions solidàries amb els col·lectius més desafavorits. 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’article 23.2 del Reglament d’Honors i Distincions que diu literalment 
que “El procediment per a l’atorgament d’honors i distincions s’iniciarà d’ofici per 
l’Alcalde o el Ple de la Corporació, a instància d’entitats o associacions constituïdes a 
la Ciutat i incloses en el Registre Municipal d’Entitats o a petició del menys el 10% 
dels ciutadans majors d’edat inscrits al padró municipal”. 
 
Considerant la llarga trajectòria de la UGT de Mataró a la Ciutat, l’alcalde proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient d’atorgament de la Medalla de la Ciutat a la UGT de 
Mataró d’acord amb les circumstàncies expressades en la part expositiva d’aquesta 
proposta. 
 
Segon.- Nomenar com a instructor de l’expedient el senyor Miquel Rey i Castilla, 
regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació. 
 
Tercer.- Nomenar com a secretària de l’expedient la senyora Amparo Herrero, 
administrativa de Relacions Institucionals.” 
 
 
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), 
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corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 
corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular (1). 

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

Plataforma per Catalunya.    

 

 

4  -  APROVAR LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS. 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“Per acord plenari de 14 de juliol de 2011 es va aprovar la composició de les  
Comissions Informatives Municipals. 
 
En data 31 d’octubre de 2013, el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
demana el canvi dels seus representants en les Comissions Informatives Municipals. 
 
En la CIM de Serveis Territorials i Via Pública  la Sra. Flori Torres Fernández 
substituirà al Sr. José Manuel López González que actuava com a suplent. 
  
En la CIM d’Administració i Atenció Ciutadana, la Sra. Berta Azpericueta Sanchez 
que actua com a titular es substitueix pel Sr. José Luis Calzada Olmedo que ha de 
constar com a suplent, essent el titular el Sr. José Manuel López González. 
 
En la CIM de Promoció Econòmica, es substitueix al Sr.  José Luis Calzada Olmedo, 
titular, i al Sr. José Manuel López González, suplent, pels Sr. Marco Antonio 
Fernández Dominguz, titular, i la Sra. Berta Azpericueta Sanchez, suplent. 
 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal del 
Partit Popular de Catalunya, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple 
l’adopció del següent acord : 
 
Primer.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals, que 
queden integrades de la següent manera:  
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
President :  Ramon Reixach i Puig  (CiU) 

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

José Manuel López González (PPC) 
Suplent: José Luis Calzada Olmedo (PPC) 

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

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
 
 
 CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

 
President:  Miquel Rey i Castilla (CIU) 

         Suplent:    
Vocals:  Ma Carme Maltas Freixas (PSC) 
   Suplent: Carlos Fernández Báez (PSC) 
   Marco A. Fernández Dominguez  (PPC) 
   Suplent: Berta Azpericueta Sánchez (PPC) 

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

Suplent: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA) 
   Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
 
 

 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 
President:  Montserrat Rodriguez i Sánchez (CIU) 

Suplent:  Núria Calpe i Marquet (CiU) 
Vocals:  Francesc Melero Collado (PSC) 
   Suplent: Juan Antonio Ciller López (PSC) 

Marco Antonio Fernández Domínguez (PPC) 
   Suplent:  Flori Torres Fernández (PPC) 

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

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

   Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP) 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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5  - REVOCAR ACORD PLENARI DE DATA 14-7-2011 DE 

DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL. 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 14 de juliol de 2011 es va delegar a la 
Junta de Govern Local les competències següents: 
 
• Ordenar l’enderroc de les obres efectuades sense llicència o ordre d’execució o 

sense ajustar-se a les condicions de llicència concedida, a càrrec de l’interessat. 
• Competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos. 
• Cessions per qualsevol títol (arrendaments precaris, etc), de l’ús de béns 

patrimonials. 
• Atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis 

plurifamiliars. 
• Declaracions de compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública o privada del 

personal de la Corporació. 
 
La Sentència del Tribunal Constitucional de 26-9-2013 disposa que l’article 70.1 par.2 
de la Llei de Bases de Règim Local, en quant disposa que les sessions de la Junta de 
Govern Local no són públiques no és contrari al principi democràtic (art.1.1 de la 
Constitució Espanyola) i el dret a la participació en els assumptes públics (art. 23.1 
CE),  sempre que s’interpreti en el sentit de què no inclou les decisions relatives a les 
atribucions delegades al Ple. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.-   Revocar l’acord Plenari de data 14 de juliol de 2011 pel qual es van delegar 
a la Junta de Govern Local les competències esmentades, les quals tornaran a 
formar part de la competència ordinària d’aquest Ple. 
 
Segon.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

Direcció de Promoció Econòmica i Innovació 
 

6   - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

REGULADORA DELS MERCATS DE MARXANTS DE MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“El 4 de maig de 2006, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’Ordenança reguladora dels 
mercats de marxants de Mataró, que tenia per objecte, la regulació administrativa de 
tots els mercats de venda no sedentària de la ciutat, d’acord a l’article 9 i següents 
del Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març sobre comerç interior de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
La Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre 
de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, obligava als Estats membres de la 
Unió Europea a la transposició al seu Dret intern d’un principi fonamental general, 
com és la llibertat d’accés i exercici a les activitats de serveis. 
 
Pel que fa a l‘Estat espanyol va aprovar la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (la Llei paraigües), i la Llei 
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació, 
(la Llei òmnibus). Tanmateix, el procés de transposició de la Directiva a nivell estatal 
va finalitzar, en matèria de comerç, amb l’aprovació de la Llei 1/2010, d’1 de març. 
 
Per la seva banda, a Catalunya es va aprovar el Decret legislatiu 3/2010, de 5 
d’octubre, d’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva de serveis, que va 
modificar el Text refós sobre comerç interior de 1993, que també regula la venda no 
sedentària. Posteriorment el Decret legislatiu 3/2010, en relació amb la venda no 
sedentària ha estat modificat per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 
administratives. A més, el procés de transposició de la Directiva també ha afectat al 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya pel que fa a la regulació 
de l’ús del domini públic. Per últim, no pot deixar-se tampoc de mencionar la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya, què inclou dins les 
modalitats especials de relacions de consum les realitzades en establiments no 
sedentaris. 
 
Per tot això, es pot concloure que el marc normatiu regulador de l’exercici de la venda 
no sedentària, el procediment per atorgar les autoritzacions per desenvolupar 
aquesta activitat i també el seu règim d’ús i transmissió, ha patit diversos i profunds 
canvis en poc temps, que ha comportat que diversos articles de l’Ordenança 
municipal reguladora dels mercats de marxants, vigent des de l’any 2006, hagin de 
ser modificats per no entrar en contradicció amb la nova normativa. 
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Totes aquestes circumstàncies han estat exposades i tractades entre la Direcció de 
Promoció Econòmica  i les entitats representatives dels mercats de marxants: 
ASOMERCAT i Associació de Marxants del Maresme en diverses ocasions, i la 
conclusió ha estat la necessària modificació de l’actual ordenança municipal 
reguladora dels mercats de marxants.  
 
D’acord amb l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal mitjançant decret 
d’Alcaldia núm. 6101/2013, de 24 de setembre, es va aprovar l’avantprojecte de 
modificació de  l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de 
Mataró.i es va lliurar als Grups municipals per al seu examen en un termini de quinze 
dies, sense que hagin presentat cap al·legació o suggeriment en contra del seu 
redactat. 
 
Vist el que estableix l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, els  articles 178 
i 179 de Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, i articles 63 a 68 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis. 
 
Per tot el que s’ha exposat, en us de la atribucions que m’atorga la legislació vigent 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora dels mercats 
de venda no sedentària de Mataró que s’annexa. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant la inserció del corresponent anunci als taulers d’anuncis de l’Ajuntament i 
al Butlletí oficial de la província de Barcelona, per tal de que les persones 
interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions i suggeriments que 
estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució definitiva. 
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació de l’ordenança en cas de 
no presentar-se al·legacions o suggeriments durant el període d’informació pública. 
 
Quart.- Un cop aprovada definitivament, publicar el text íntegre dels Estatuts en el 
Butlletí oficial de la província de Barcelona, i ressenya en el DOGC, i trametre un 
exemplar del mateix a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat 
de Catalunya als efectes establert a l’article 65 de la LBRL. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a les entitats representatives dels mercats 
de marxants: ASOMERCAT i Associació de Marxants del Maresme.” 
 
 
 

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

Popular, confirma que hi ha una normativa superior europea que insta a modificar la 

normativa local i, per tant, a adaptar-la a la legalitat vigent. 

És cert també que hi ha aspectes que es milloren i que es perfilen, però he 

d’expressar la meva preocupació per un dels punts i que fa referència a la transmissió 
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de l’autorització d’aquestes parades. Nosaltres creiem que això podria generar un 

cert mercadeig. Pensem que sí que seria lícit que una persona que tingui en nom seu 

una parada de marxants la pugui transmetre a una parella o, fins i tot, a un fill perquè 

potser aquesta és la base de l’economia familiar i potser perquè un falli no s’ha de 

quedar la resta de la família sense ingressos. Generalment, la majoria de casos són 

aquests: estructures familiars que viuen de la parada. Aquí sí que veig que s’hauria 

de buscar una solució com bé planteja la normativa, però això pot obrir la porta al fet 

que hi hagi un mercat en el que entrin per la porta del darrere tot un seguit de 

persones que pagant tinguin un accés directe, quan el que hi ha establert és una llista 

d’espera. Ens agradaria que en el període d’al·legacions es pogués modificar això. 

Una de les coses que valoro positivament és el fet que hi hagi un cert procediment de 

selecció on es valorarà l’oferta que es presenta. El nostre vot serà d’abstenció. 

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

anuncia el seu vot favorable en aquest punt de l’ordre del dia. Som conscients que es 

podran fer al·legacions, però hi votem favorablement perquè nosaltres hem pogut 

parlar amb persones que es dediquen als mercats del marxants en aquesta ciutat i 

tenim present que l’Ajuntament de Mataró s’ha dedicat a consensuar aquesta nova 

proposta amb les diferents entitats que representen els mercats dels marxants. 

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

que el comentari del Sr. Safont-Tria és cert. Si complíssim la normativa europea, 

podríem deixar aquesta porta oberta però, justament per això i d’acord amb les 

associacions de marxants, el que s’ha previst és que per voluntat del marxant no es 

pot fer la transmissió en els cinc primers anys de titularitat de la parada, a no ser que 

sigui per força major, com ara incapacitat o mort del titular, casos en els quals sí que 

es pot traspassar sigui quina sigui la durada de la concessió. Amb això volem evitar 

aquesta possible acumulació especulativa d’alguns espais. De tota manera, en 

parlarem durant la tramitació i, si es pot millorar aquest text, ho farem. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3) i  corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2).  

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

Candidatura d’Unitat Popular. 
 

 

 

 
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
Direcció de Serveis Econòmics 

Servei de Gestió Econòmica 
 
 

7   - COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE 

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI 

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

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, 

REFERENT AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA D’AJUST 

APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012. 
 

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

compte del següent : 
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“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, 
d’1 d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei, es procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre 
estableix que les Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 
135 dels text refós de la LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes 
de cada trimestre, informe respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a 
subministrar correspon a uns formularis que s’adjunten al present. 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels 
plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior 
també se’n donarà compte al Ple.  
 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 
2008 i 2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i 
econòmic-financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 
de desembre de 2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament 
financer de les societats municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat que amb l’assumpció anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors 
regulat en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de 
les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes 
financers. 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha 
aprovat pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i 
actualització de les previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament. El Ministeri 
no ens ha comunicat a data d’avui l’aprovació d’aquesta revisió del pla.  
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten 
al tancament de l’exercici 2013.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de 
l’informe emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor 
sobre el compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui 
legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per 
al compliment i efectivitat de l’anterior acord.” 
 

 



 20

 

8  - INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI 

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

PER AL COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME 

TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES QUE LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL 

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA. 

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

compte del següent : 

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

 
 
 

 
 

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

Període mig de 
pagament 

Període mig de 
pagament 

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

Ajuntament de Mataró 44,97 21,11 171 715.036,40 2560 5.936.403,57
Mataró-Audiovisual 18,36 6,61 49 68.455,14 15 7.655,23
CMAC 37,15 12,11 3 6.282,63 60 64.899,39
Consorci TDT 39,86 3,56 7 849,92 20 32.358,46
TOTAL 44,36 20,89 230 790.624,09 2.655 6.041.316,65

Dins del període legal de 
pagament Fora del període legal de pagament

Pagament realitzats en el trimestre

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels 
ens dependents, és de 44,36 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 2.885 
pagaments d’import global 6.831.940,74 €.  
 
Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de 
l’Ajuntament i dels ens dependents és de 20,89 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 2.655 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 
6.041.316,65 €.  
 
 

 
 
 

 
Durant el 3r trimestre 2013 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de 
l’Ajuntament ni dels seus ens dependents. 
 
 

 
 
 

 
 

Resum de factures o documents 
justificatius pendents de pagament al 

final del tercer trimestre

Període mig del 
pendent de 
pagament 

Període mig 
del pendent de 

pagament 
excedit

(PMPP)(dies) (PMPPE) (dies) Núm. d'operacions Import total Núm. d'operacions Import total
Ajuntament de Mataró 152,98 126,33 131 267.040,34 1527 8.418.596,08
Mataró-Audiovisual 7,76 29,63 12 28.603,06 2 221,74
CMAC 67,66 45,9 4 3.694,36 10 17.372,77
Consorci TDT 19,71 0,00 4 6.185,01 0 0,00
TOTAL 152,18 126,16 151 305.522,77 1.539 8.436.190,59

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de 
pagament al final del trimestre

Fora del període legal de pagament 
al final del trimestre

 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament de
l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 152,18 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de
1.690 operacions pendents de pagaments d’import acumulat 8.741.713,36 €.  
 
Període mig del pendent de pagament excedit  (PMPPE): el període mig del pendent de
pagament excedit de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 126,16 dies. Aquest càlcul
s’ha obtingut a partir de 1.539 operacions pendents de pagaments fora del període legal
d’import acumulat 8.436.190,59 €.   
 
 
 
 
 

2. Interessos de demora pagats en el període: 

3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre: 
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(PMOPR) Número Import total
Ajuntament de Mataró 116,66 18 28.013,39
Mataró-Audiovisual 0 0 0,00
CMAC 0 0 0,00
Consorci TDT 0 0 0,00
TOTAL 116,66 18 28.013,39

Període mig 
d'operacions 

pend. 
reconeixement 

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

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

Pendent de reconeixement obligació

 
 

Període mig d’operacions pendents de reconeixement (PMOPR): el període mig 
d’operacions pendents de pagament de l’Ajuntament és de 116,66 dies. Aquest càlcul 
s’ha obtingut a partir de 18 operacions pendents de reconeixement de l’obligació 
d’import acumulat 28.013,39 €.  
 
Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord 
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
tutela financera dels Ens Locals.  
 
Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui 
legalment el substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 
9  - APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT I CRÈDIT 

EXTRAORDINARI I MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ 

DEL PRESSUPOST PRORROGAT. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“Antecedents 
 
 
 

4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin transcorregut 
mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions: 
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D’acord amb l’informe del Servei de Gestió Econòmica i Intervenció, donat que fins el 
moment no ha estat aprovat el pressupost 2013 i no hi ha previst cap calendari per a 
la seva aprovació, és necessari aprovar una modificació pressupostària, 
principalment per poder atendre la càrrega financera prevista per a l’exercici 2013. 
 
Fonaments de dret 
 

 Article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
 Articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 

 
 RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de règim local. 
 

 Bases d’execució del pressupost prorrogat a l’exercici 2013. 
 

 Resolució d’Alcaldia de data 25 de gener del 2013 de delegació de competències 
al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana. 

 
Per tot el que s'ha exposat, proposo al PLE que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
1. Aprovar la modificació pressupostària per suplement de crèdit finançat amb 

baixes per anul·lació, per import de 2.844.850,28€, d’acord amb el següent detall: 
         

Org. Prog. Econ. Descripció partida Import 
310200 011110 91300 Amortitzacions prèstecs ens fora sp 1.478.875,35 €

Deute públic 1.478.875,35 €
410300 172110 48900 Conveni de col·laboració amb la Creu Roja 50.927,36 €
410300 172120 48900 Conveni ADF 1.000,00 €

Serveis públics bàsics 51.927,36 €
200100 338140 22602 Divulgació actes de cultura popular 5.000,00 €
300000 330110 48901 Aportació Patronat Sagrada Família 193,53 €

5.193,53 €
410100 441110 47900 Aportació Corporación Española de Transporte SA 447.391,76 €

Actuacions de caràcter econòmic 447.391,76 €
200100 920810 22602 Divulgació imatge de la ciutat 9.000,00 €
310200 934110 31100 Cancel·lació i formalització noves operacions 200.000,00 €
500000 922210 44900 Aportació Parc Tecnocampus Mataró 66.462,28 €

Actuacions de caràcter general 275.462,28 €
2.258.850,28 €

Partides a augmentar:

Subtotal àrea de despesa 0

Subtotal àrea de despesa 9
TOTAL

Subtotal àrea de despesa 1

Subtotal àrea de despesa 4

Subtotal àrea de despesa 3
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(numeració classificació pressupost 2012)
Org. Prog. Econ. Descripció partida Import 

410200 130100 12009 Policia Local 193,53 €
02000 320010 13000 Retribucions bàsiques personal laboral OME 16.713,59 €
02110 321100 13000 Retribucions bàsiques personal laboral EB 62.507,45 €
02000 321200 13000 Retribucions bàsiques personal conserges CEIP 7.929,60 €
02300 324100 13000 Retribucions bàsiques personal laboral CFA Can Noe 19.453,94 €
02300 324110 13000 Retribucions bàsiques pers.lab.CFA Generalitat 20.136,76 €

IMPEM 241110 13100 Laboral temporal ocupació 45.436,59 €
02110 321100 13100 Retribucions bàsiques personal laboral EB 25.000,00 €
02000 321200 13100 Retribucions bàsiques personal conserges CEIP 12.350,00 €
02250 322100 13100 Retribucions suplències pers.lab. IES Miquel Biada 15.000,00 €
02300 324100 13100 Retribucions bàsiques suplències pers.lab. CFA Can Noe 6.000,00 €
02400 324120 13103 Retribucions pers. lab. temporal escola 83.216,74 €

Despeses de personal 313.938,20 €
310802 232140 20200 Lloguer Dulcinea, R.Berenguer i Rocafonda 4.289,99 €
310400 165120 22100 Consum enllumenat públic 5.371,29 €
400101 155150 21000 Conservació via pública 20.000,00 €

02110 321160 21200 Repar. d'edificis i construc. 10.000,00 €
02110 321160 21300 Repar. maquinària instal. i utillatges 22.800,00 €
01000 320000 21500 Reparació mobiliari adm.gral. 5.600,00 €
01000 320000 21600 Repar. equips proc. d'infor. adm. gral. 7.400,00 €
01000 320000 22000 Material d'oficina ordinari adm. General 5.800,00 €
02110 321100 22000 Material d'oficina 5.800,00 €

310400 231210 22100 Consum elèctric casal d'avis 4.282,63 €
02110 321160 22100 Subministrament energia elèctrica 45.300,00 €
02110 321160 22101 Subministrament aigua 4.500,00 €
02110 321160 22102 Subministrament gas 30.000,00 €
02000 321200 22104 Subministrament vestuari conserges CEIP 5.600,00 €

400102 171120 22199 Subministres diversos parcs i jardins 25.340,00 €
02000 323100 22199 Subministrament material 12.220,87 €
02110 321160 22200 Telèfon 7.500,00 €
02110 321100 22201 Despeses postals 5.500,00 €

IMPEM 241110 22699 Material didàctic cursos 60.000,00 €
400100 162310 22700 Control de qualitat recollida brossa i neteja 14.975,70 €
400103 171130 22700 Neteja parcs i jardins 55.650,24 €
310400 231210 22700 Neteja casal d'avis de l'havana 21.832,88 €
310400 234140 22700 Neteja casals de joves 28.655,10 €
IMAC0 333210 22703 Contractes E gestió de serveis 86.732,60 €
200100 491110 22799 Empreses externes Pla de comunicació 10.000,00 €
200100 491130 22799 Manteniment i millora de la web 4.000,00 €
410400 132230 22799 Contractació gestió expedients no de trànsit 45.313,81 €

IMPEM 241110 22799 Treballs fets altres empreses ocupació 126.012,17 €
600202 313110 22799 Prestació de Serveis de Sanitat 4.734,58 €

02000 320000 22799 Treballs realitzats per altres empreses 9.000,00 €
02110 321100 22799 Treballs altres empreses 10.020,00 €
02110 321110 22799 Treballs altres empreses 85.938,71 €
02000 323100 22799 Treballs realitzats per altres empreses 7.000,00 €

400100 162240 22799 Gestió deixalleries 50.867,32 €
Despeses corrents en béns i serveis 848.037,89 €

600202 313340 46700 Transferències a consorcis 877,10 €
600200 231120 48900 Convenis i subvencions de lleure infantil 53.727,68 €
500000 325110 48900 Aportació Fundació Tecnocampus 1.029.209,37 €

IMPEM 241230 48901 Beques 12.000,00 €
400202 172210 48900 Convenis i subvencions medi ambient 400,00 €
400203 152010 48900 Subvencions a la rehabilitació d'habitatges 660,04 €

Transferències corrents 1.096.874,19 €
2.258.850,28 €

Partides a disminuir:

TOTAL

Subtotal Capítol I

Subtotal Capítol II

Subtotal Capítol IV
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2. Aprovar la modificació pressupostària per crèdit extraordinari finançat amb baixes 
per anul·lació, per import de 179.749,19€, per respondre a necessitats 
específiques sobrevingudes fins ara, d’acord amb el següent detall: 

 

Org. Prog. Econ. Descripció partida Import 
410100 13313Z 62300 Inversió instal·lacions Eixample Est 21.706,44 €
500000 92221M 74000 Aportació a la EPE Parc Tecnocampus 121.250,00 €
600401 23312A 76700 Aportació al Consorci Sanitari del Maresme 36.792,75 €

179.749,19 €

Partides a augmentar:

TOTAL  
 

Org. Prog. Econ. Descripció partida Import 
400301 155100 12009 Planificació i administració 7.894,35 €
400402 172300 12009 Secció Llicències Activitats 98.069,24 €

02000 320010 13000 Retribucions bàsiques personal laboral OME 15.286,41 €
400300 23214C 63200 Rehabilitació habitatges acció social 21.706,44 €
310800 23214Z 63200 rehabilitació edificis acció social 36.792,75 €

179.749,19 €TOTAL

Finançament:

 
 
 
 
3. Aprovar una modificació de les subvencions nominatives que consten en l’article 

25.13 de les bases d’execució del pressupost prorrogat:  
 

Es modifiquen els imports d’algunes subvencions nominatives en 
infraestructures i serveis d’acord amb el següent detall:  

                    
INFRAEST. I 

SERVEIS (import 
aprox.)

INFRASEST. I 
SERVEIS 

MODIFICADES
610000 334130 48902  CONVENIS ENTITATS
A Veïns i veïnes del Pati de Can Marchal 315,65 1.119,31
AV Cirera 3.944,77 4.010,34
AV La Llàntia 4.200,71 4.683,49
AV Les Santes – Escorxador 1.249,47 2.159,83
AV L’Havana i Rodalies 1.239,47 1.758,54
AV Mataró Centre 1.419,92 1.599,83
AV Pla d’en Boet 2.691,07 3.291,07
AV Rocafonda – L’Esperança – Ciutat Jardí 2.386,68 4.768,41
Casa de Andalucia 21.190,77 24.332,53
Comissió cultural i recreativa de Sant Simó 1.430,00 3.280,31  
 
 
Incrementar en 12.000€ la subvenció nominativa dinerària que tot seguit es detalla:  
 
600300 235110 48900 SUBVENCIONS I CONVENIS Inicial Modificada

Cáritas Interparroquial de Mataró 15.000,00 27.000,00
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Incrementar en 11.525€ la subvenció nominativa dinerària que tot seguit es detalla:  

 
600401 233110 46500 TRANSFERÈNCIA GESTIÓ TRANSPORT 
ADAPTAT 

Inicial Modificada 

Consell Comarcal del Maresme 63.063,95 74.588,95 

 
 
Incorporar la següent subvenció nominativa: 
 
620000 341130 48900 SUBVENCIONS ACTES ESPORTIUS 
EXTRAORDINARIS 

 

50è Aniversari del Joventut Handbol Mataró  1.400,00 
 
 
4. Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el 

B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les Bases 
d’execució del pressupost prorrogat a l’exercici 2013. Si no es presenten 
al·legacions durant el termini d’exposició pública, la modificació pressupostària 
esdevindrà definitiva.” 

 
 
 

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

Catalunya, manifesta que no hi votaran en contra perquè el punt és conseqüència del 

fet que s’han de fer uns ajustos, i el que farem serà abstenir-nos-hi. A nosaltres, però, 

ens agradaria posar de manifest que hi ha unes partides que disminueixen com, per 

exemple, la partida de conservació de la via pública, la de control de qualitat de 

recollida de la brossa i la neteja, la de neteja de parcs i jardins, i disminueixen també 

les beques que pugui donar l’IMPEM. 

 
 

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

explica que el seu grup municipal té constància que és una adequació del pressupost 

que està prorrogat i, atès que hi van votar contràriament en els passats pressupostos, 

ara hi votaran també contràriament.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8).  

Vots en contra: 4,  corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre del 
grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: 7,  corresponent als membres del grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya (5) i  corresponent als membres del 
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra 
Unida i Alternativa (2). 

 

 

 

10  - APROVACIÓ CONVENIS DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA 

FUNDACIÓ ILURO I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER 

L'APROFITAMENT, ÚS I GAUDI DELS ESPAIS UBICATS A 

L’AVINGUDA GATASSA I AL CARRER SIETE PARTIDAS, 

TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ. 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“La Fundació Iluro  és una entitat, sense afany de lucre, nascuda amb la finalitat de 
preservar i donar continuïtat a l’Obra social endegada per la desapareguda Caixa d’ 
Estalvis Laietana i per tant té com objectiu primordial el de gestionar  l’obra social de 
l’antiga entitat de crèdit mataronina. 
 
Dins d’aquests objectius, s’hi compta la gestió de diferents espais a la ciutat adreçats 
a donar compliment als objectius propis de l’entitat i que històricament han estat 
especialment rellevants en la dinamització social, cultural cívica i lúdica de la 
ciutadania de Mataró, especialment als barris on estan situats.   
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró, com a administració local té la obligació legal 
de promoure tot tipus d’activitats socioculturals, prestant els serveis públics que 
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contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i té 
competències pròpies tanmateix en matèries culturals, esportives i de lleure.    
 
En aquest sentit, interessaria a l’Ajuntament de Mataró poder disposar d’alguns 
d’aquests espais, que són titularitat de la Fundació Iluro, per tal de promoure, 
impulsar, procurar i vetllar per a què els habitants de Mataró gaudeixin d’espais aptes 
per poder realitzar les activitats de caire social, cultural, cívic i lúdic que satisfacin 
llurs expectatives com a ciutadans de Mataró.  
 
Per aquest motiu, interessa subscriure amb l’entitat un conveni marc de col·laboració 
que estableixi els mecanismes de col·laboració adients entre la Fundació Iluro i 
l’Ajuntament de Mataró per tal de facilitar al conjunt de la ciutadania l’ús i gaudi dels 
espais que es determinin a fi de poder cobrir les eventuals necessitats dels ciutadans 
en general i de determinats col·lectius en particular.  
 
Són d’aplicació els articles 66.1 i 66.3 n) del text Refós de la Llei Municipal i Règim 
Local de Catalunya així com la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya en relació amb els articles 108 i següents, habilita a l’Ajuntament de 
Mataró a subscriure amb entitats privades convenis de col·laboració per a 
l’assoliment de les finalitats i assumptes d’interès municipals.   
També són d’aplicació el Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
Patrimoni de las Administracions Públiques i la normativa de contractació del sector 
públic.  
 
Per tot l’anterior, proposo al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de conveni de col·laboració entre la Fundació Iluro i 
l’Ajuntament de Mataró, que s’adjunta com a document annex núm.1, en virtut del 
qual s’estableixen els mecanismes genèrics de col·laboració entre ambdues parts per 
tal que l’entitat privada posi, a disposició de l’ajuntament de Mataró, els immobles o 
espais de la seva titularitat que convinguin.  
 
SEGON.- Facultar indistintament a l’alcalde i al regidor delegat de l’Àrea 
d’Administració i Atenció Ciutadana per a què qualsevol d’ells, a títol individual, pugui 
procedir a la signatura del conveni.  
 
TERCER.- Notificar aquests acords a la Fundació Iluro i a l’Àrea de Participació i 
Serveis a les persones.” 
 

 

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

Popular, celebra que avui s’estigui parlant d’un conveni amb la Fundació Iluro per uns 

espais que des de la CUP es vénen reclamant per a la ciutat.  
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Els venim reclamant per a la ciutat de forma oberta, serveis universals per a tots els 

ciutadans, perquè malauradament alguns d’aquests espais havien estat tancats i 

altres continuen estant només per a ús d’un col·lectiu molt determinat. Aquesta va ser 

una proposta que va fer la CUP al PAM 2012. Posteriorment, també vam fer una 

proposta per tal d’establir convenis pensant en la biblioteca de Caixa Laietana de la 

Plaça de l’Ajuntament. Se’ns ha comunicat que això està en procés de negociació, 

per tant, estarem a l’expectativa de veure què passa.  

Malgrat entendre que aquest conveni és necessari, nosaltres posem en dubte el 

procés de com s’ha fet. En primer lloc, creiem que s’havia d’haver fet una negociació 

conjunta de tots els espais que ara mateix estan en mans de la Fundació Iluro, per tal 

que no quedin penjats pel camí alguns d’aquests edificis que, com molt bé ha dit el 

Sr. Fernàndez, són fruit de l’estalvi de molts mataronins. Són uns edificis que van ser 

creats per a un ús social i no perquè després una fundació, o qui sigui, els pugui 

revendre a una empresa privada. Això seria una estafa i no pot succeir. 

A nosaltres no ens agrada que l’Ajuntament hagi de pagar ara 34.800 euros a la 

Fundació Iluro, perquè aquests espais que van ser creats per la ciutadania ara, des 

de l’Administració, és a dir, des dels ciutadans, haurem de continuar pagant. Més 

encara tenint en compte que Caixa Laietana va ser una entitat que va acabar a 

Bankia rescatada amb diners públics. Per tant entenc que aquí estem pagant 

doblement. Ja sé que vostès em diran que és un preu simbòlic que no representa el 

valor que tenen aquests edificis, però crec que per raons étiques hauríem de 

demanar a la Fundació Iluro que cedeixi gratuïtament aquests espais, i més després 

de sentir les declaracions del Sr. Dòria en el Parlament, afirmant que té una pensió 

de 30.000 euros, ja que només amb la seva pensió pagàvem aquests edificis durant 

tot l’any. Pensem que des de l’Ajuntament podem garantir dues coses: una, que sigui 

un espai obert als ciutadans i, dues, mantenir la qualitat dels edificis en el dia a dia.  

És per això que nosaltres, tot i veure amb bons ulls aquest conveni, ens hi abstindrem 

perquè pensem que pagar a la Fundació Iluro en aquests moments no és ètic.  

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu que fer-se amb aquests dos espais és un 

bona opció. Ara bé, compartim alguns dels criteris que ha dit el Sr. Safont-Tria.  
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Per una banda, entenem que la Fundació Iluro possiblement no podrà mantenir el seu 

patrimoni molt de temps, perquè està en una situació crítica i possiblement la 

negociació de tots els actius de la fundació en el terme de Mataró seria un oportunitat 

poder-la fer d’una manera conjunta amb tots els actius i no de manera parcial. La via 

seria tenir un visió global d’altres elements, com ara la casa Coll i Regàs o la 

biblioteca. És un patrimoni molt valuós des del punt de vista cultural i social. 

Una cosa que ens preocupa és la manera com ho estem fent. Passar pel ple dos 

convenis voldria dir tenir aparellats informes sobre els usos i els costos que tindran 

aquests usos. Obrir-los al públic de nou costarà uns diners. Ja hi estem d’acord, s’ha 

de restituir i especialment pels barris on estan ubicats ens sembla del tot necessari, 

però, per què no ho fem a l’inrevés? Es pot aprovar primer el conveni i després fer el 

procés participatiu del qual parla el Regidor? No tindria més sentit per a tots plegats 

saber a què ens obliguem? Per altra banda, cal tenir en compte les persones que 

atendran aquests serveis i aquests recursos. Ara en tenim sis, però seran suficients? 

Caldrà dedicar més recursos humans? Entenem que el procés s’ha de fer a l’inrevés. 

L’esborrany del conveni diu que el consistori donarà compte a la Fundació dels usos i 

activitats pels que han estat destinats els espais arrendats durant aquest termini, la 

qual cosa no estaria malament, sempre que es faci a títol merament informatiu i de 

cortesia, però resulta que el punt 4 del conveni diu que es crearà una comissió de 

seguiment de 3 representants municipals i 3 de la Fundació, i que aquest donarà 

compte de les activitats realitzades als espais arrendats. Què passa si a la Fundació 

no li agrada el que es fa en un espai? Té dret de veto? Són preguntes a fer-se. 

Celebrem que aquests espais puguin retornar a la ciutat, però falta un pla d’usos ben 

definit i amb un estudi de costos i participat, i proposem que se signi un protocol 

d’intencions donant-nos un marge de temps per acceptar o rebutjar l’oferta. No cal 

que sigui un conveni, sinó que pot ser un protocol d’intencions. Si no s’accepta això, 

el nostre vot seria d’abstenció. Per últim estem d’acord amb el Sr. Safont-Tria quant 

al fet que això no hauria de costar res a la ciutat perquè ja està pagat, però, en tot 

cas, el preu és molt simbòlic perquè surt a 1 euro el metre quadrat. Per tant, des del 

punt de vista de la ciutat, també seria avantatjós tot i que haguéssim de pagar. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta l’abstenció del seu grup municipal. Compartim algunes de les idees 

comentades anteriorment. Nosaltres no estem en contra de tenir equipaments al 

servei de la ciutadania, nosaltres hi estem en contra perquè aquests dos convenis 

consisteixen en iniciar un procés i els convenis són molt genèrics. Els usos d’aquests 

equipaments no estan determinats. No podem votar favorablement unes propostes 

que no estan definides i més si representen un cost econòmic per a l’Ajuntament per 

molt mínim que aquest els pugui semblar a alguns del regidors d’aquesta sala.  

 
 

 

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

Catalunya, expressa que el procés s’ha fet a l’inrevés. Aquí ens trobem que la 

Fundació Iluro té un problema i que Mataró té un problema. Per una banda, hi ha uns 

serveis que es donaven a la ciutat i que s’han deixat de prestar i, per altra banda, una 

Fundació en una situació crítica. El que intentem fer és ajudar la Fundació mitjançant 

aquest lloguer, per molt simbòlic que sigui, i, per altra banda, intentem fer veure que 

això queda com un servei per a la ciutat. Respecte a la por que algú manifestava que 

s’ho poguessin vendre, no hi ha d’haver-hi perquè ara mateix ningú els ho compraria. 

Per nosaltres hi ha una contradicció. L’informe que elabora el coordinador de l’Àrea 

d’Administració i Atenció Ciutadana diu: “Que el consistori pugui disposar i gestionar 

alguns d’aquests espais per tal de destinar-los als usos i activitats que es considerin 

prioritaris, per part de l’Ajuntament de Mataró, als diferents barris de la ciutat”, i 

després diu: “A mesura que es vagin concretant nous espais, amb els usos i les 

condicions de les cessions que s’hagin de produir (quines?), caldrà una aplicació 

singular del conveni o bé una regulació individualitzada”. Entenc que això ho han de 

fer aquests representants de l’Ajuntament i de la Fundació. Per tant, això és un xec 

en blanc i d’aquests en podem donar pocs, més encara si recordem el precedent de 

com es van nomenar els representants de l’Ajuntament a la Fundació Iluro.                                  

Entenem el que vostès diuen i entenem que aquests espais s’han de quedar com a 

servei per a aquesta ciutat, només faltaria. Jo abans feia referència a l’adjectiu 

“prioritari” de l’informe i la nostra pregunta és si és prioritari ara pagar aquest lloguer 

que arrossegarà tot el que hi ha al darrere, com, per exemple, les sis persones de 

l’espai de la Gatassa o la contractació de més gent per donar el servei, etc. 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, comparteix 

algunes de les manifestacions fetes fins ara, sobretot pel que fa al procediment de 

posar el carro davant dels bous. L’important no és el que ara aprovem, sinó el que 

passa a partir d’ara, i com es transforma aquest problema en una oportunitat. Perquè 

ara la Fundació Iluro té un problema, però també el té la ciutat que té uns espais 

magnífics tancats des de fa temps. La qüestió és com li donem la volta a això i  

aconseguim que aquests siguin espais d’ús pels ciutadans de Mataró. Tot dependrà 

de com es facin les coses a partir d’ara, si el govern té idees preconcebudes o vol 

entrar en un procés de participació autèntic en el que s’acabin definint propostes 

vàlides i interessants pels propis veïns. Estarem molt atents per veure com es 

concreten aquestes solucions. Ens hagués agradat que el govern hagués vingut amb 

alguna proposta més concreta i més treballada a confirmar aquests lloguers, però 

nosaltres votarem favorablement a aquest conveni. Entenem que és un pas endavant 

per desbloquejar una situació no desitjable per a ningú i és encetar un camí que es 

pot fer extensiu, si no al conjunt del patrimoni de la Fundació Iluro, al conjunt del 

patrimoni municipal o de qualsevol altra entitat de la nostra ciutat, perquè, al final, 

l’important no és la titularitat, sinó que els serveis que es donin siguin de qualitat i 

universals, que tots els ciutadans de Mataró hi puguin accedir. 

 

 

Al senyor Joan Mora, alcalde president, no li agradaria que es barregés mai més la 

Caixa Laietana i la Fundació Iluro. Els patrons són designats per unes entitats noves 

de la ciutat que no tenen res a veure amb el passat i que estan treballant 

gratuïtament per tirar endavant la Fundació. Dic això pel representant de la CUP, que 

és el que ha fet aquesta barreja.  

També hi ha una altra cosa que crec que hauríem de tenir tots en consideració i és 

que el patrimoni d’aquesta fundació especial és d’ella, no és nostra. Podem dir que 

pertany als mataronins, i és cert que amb el seu esforç es va poder vestir aquesta 

obra, però avui pertany a una fundació que té com a objectiu preservar-la i mantenir-

la en el temps i això és el que estan fent. Per tant, estem a casa d’un altre i aquest 

altre el que fa, amb voluntat, és posar-la a disposició de l’Ajuntament. 

Quan vostès parlen de fer el procés a l’inrevés, jo els entenc, però en aquest ple vam 

votar una proposta de resolució per fer tot el possible per salvar l’obra social de Caixa 
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Laietana, es va fer confiança a l’Alcalde, se’ls ha tingut informats del fet que s’estava 

treballant en aquestes coses. Si en alguna cosa no ens hem sabut explicar bé, els 

demano disculpes, però hi ha una cosa que està clara: s’imaginen vostès a 

l’Ajuntament de Mataró, els seus consells o els grups polítics fent un debat que 

podríem fer amb uns espais que encara ningú ens hagués donat la voluntat de cedir? 

És per això que hem fet aquest procés. I aquí no hi ha cap element preconcebut, és a 

dir, ara farem un procés participatiu esperant que vostès donin totes les idees que 

siguin possibles i puguem treure’n l’ús més important, que és el retorn per a tots els 

ciutadans de l’accés a aquests espais. Evidentment, estan situats en dues zones de 

la ciutat on no sobren espais, que són Cerdanyola i el barri d’El Palau i Rocafonda. 

Crec que les possibilitats que tenen ambdós espais, sobretot l’espai Iluro de Gatassa, 

són molt importants.  

Ja veurem com es resol el tema dels costos, la disponibilitat econòmica, la voluntat 

que hi posem tots i com ho resolem al més aviat possible amb aquest pla d’usos, i 

haurem de fer esforços en el proper pressupost per invertir allò que ens costi el 

personal. És lògic que en el conveni hi figuri aquesta comissió de seguiment. Sra. 

Calvo, parlar de dret a veto, si vostè no ha participat no ho sap. De dret a veto no n’hi 

ha, senzillament ells demanen que l’Ajuntament no hi pugui fer res que els signifiqui 

ingressos pel propi Ajuntament, és a dir, que no ho concessioni per obtenir ingressos. 

Això és de sentit comú que per poc que hi parlem entre tots ens hi posarem d’acord. 

Per tant, accepto que amb les explicacions donades vostès s’hi abstinguin.  

Els demano que participin en la preparació d’un pla d’usos consensuat que pugui 

il·lusionar a la gent de la ciutat, precisament en ares a compensar tot el que han patit 

en ordre del que ha passat amb els antics gestors d’aquestes entitats.  

 

 

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

Popular, expressa que la seva intenció no ha estat posar en dubte l’honorabilitat dels 

patrons de la Fundació Iluro. Ara bé, sí que és cert que aquest patrimoni del que ara 

mateix estem parlant té un passat i que aquest passat ha de determinar els seus usos 

actuals i futurs. El mateix conveni parla de que abans d’acabar l’any es farà un pla 

d’usos; falta poc per acabar l’any i potser sí que s’hauria pogut fer de forma paral·lela. 

Coincideixo en què són necessaris aquests tipus d’espais, especialment als barris de 

Cerdanyola i Rocafonda, que estan molt necessitats, i que s’obrin als ciutadans.  
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, està d’acord que és una oportunitat per retornar 

aquests espais a la ciutat, però sí que es pot fer un protocol d’intencions. Està clar 

que si abans de final d’any hem de tenir un pla, haurem de tenir un pressupost per 

saber quant podrem gastar allà. Entenem que formalment es podria haver fet amb 

una altra figura jurídica que permetés que es pogués fer aquest procés en paral·lel, 

sense que ara tinguéssim la sensació que allà hi pot passar de tot. Perquè un procés 

participatiu també vol dir que hi haurà uns marcs dels quals no ens podrem passar 

perquè no tindrem prou recursos. No podrem obrir als ciutadans expectatives sense 

límit. Compartim la intenció que hi ha al darrere, però creiem que es podia haver fet 

d’una altra manera.  

 

 

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

Catalunya, indica que els sembla perfecte que això retorni a la ciutat però vol insistir 

en l’adjectiu “prioritari”. Hi ha un seguit d’incògnites que hagués estat bé poder-les 

parlar abans. 

 

 

 

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

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8). 

 Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 11,  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). 
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

11 - MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 
 

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

presenta la proposta següent : 

 
“L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, especifica que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la 
seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, 
supressió o millora dels existents que no admetin demora per l’exercici següent, com 
també si respon a criteris d’organització interna.  
 
Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que, quan la despesa de 
la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació 
per reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que 
no es pretenguin proveir en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que 
s’aprovi l’expedient de modificació de crèdits del pressupost.  
 
S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/ 
de/les  treballadors/res de la Direcció d’Ensenyament en sessió de data 11 de juliol 
de 2013, segons es recull a l’acta corresponent.  
 
D’acord amb l’informe tècnic emès pel Servei de Desenvolupament i Organització 
de la Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró, de data 16 
d’octubre de 2013, i atès que el pressupost de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 
2013 encara no ha estat aprovat, essent prorrogat el pressupost de l’exercici 2012, 
per a l’any 2013 es proposen una sèrie de modificacions de la plantilla de l’Ajuntament 
de Mataró actualment vigent, que són les següents: 
 
Plantilla personal laboral: 
 

- Amortització d’una plaça de mestre d’adults, grup A2.  
- Amortització d’una plaça de professor/a titular A de secundària, grup A1.  
- Reconversió d’una plaça de netejador/a, grup AP, de la plantilla de 

personal laboral, en una plaça de conserge, grup AP, de la plantilla de 
personal funcionari.  

- Reconversió d’una plaça d’administratiu/va oficial primera INS, grup C1, 
de la plantilla de personal laboral en una plaça d’auxiliar 
administratiu/va, grup C2, de la plantilla de personal laboral, un cop 
quedi vacant la plaça per jubilació del seu titular.  

- Reconversió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la plantilla de 
personal laboral en una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la 
plantilla de personal funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, 
Subescala de Serveis Especials, Classe Comeses Especials.   
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- Incloure a l’apartat d’observacions d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup 
A2, de la plantilla de personal laboral, la característica “a funcionaritzar” 

- Reconversió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, grup A2, de la 
plantilla de personal laboral en una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, 
grup A2, de la plantilla de personal funcionari, de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe 
Comeses Especials. 

 
 
Fonaments de Dret 
 
D’acord amb l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, és competència del Ple de 
la Corporació l’aprovació de la Plantilla del Personal al servei de l’ens local. 
 
L’article 28, en el seu apartat 2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la 
modificació de plantilla no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la 
de l’abast concret de la modificació esmentada.  
 
En el mateix sentit es pronuncien els arts. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local; i art. 126 i 127 del R.D. Legislatiu 781/1986, del text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
La plantilla s’ha d’ajustar a  les previsions que faci la Llei General Pressupostària, que 
per a l’any 2013 s’ha aprovat per Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat (BOE 28.12.2012). 
 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró actualment 
vigent, en el sentit següent:  
 
Plantilla personal laboral: 
 

- Amortització d’una plaça de mestre d’adults, grup A2.  
- Amortització d’una plaça de professor/a titular A de secundària, grup A1.  
- Reconversió d’una plaça de netejador/a, grup AP, de la plantilla de 

personal laboral, en una plaça de conserge, grup AP, de la plantilla de 
personal funcionari.  

- Reconversió d’una plaça d’administratiu/va oficial primera INS, grup C1, 
de la plantilla de personal laboral en una plaça d’auxiliar 
administratiu/va, grup C2, de la plantilla de personal laboral, un cop 
quedi vacant la plaça per jubilació del seu titular.  

- Reconversió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la plantilla de 
personal laboral en una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la 
plantilla de personal funcionari, de l’Escala d’Administració Especial, 
Subescala de Serveis Especials, Classe Comeses Especials.  

- Incloure a l’apartat d’observacions d’una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup 
A2, de la plantilla de personal laboral, la característica “a funcionaritzar” 
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- Reconversió d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, grup A2, de la 
plantilla de personal laboral en una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, 
grup A2, de la plantilla de personal funcionari, de l’Escala 
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe 
Comeses Especials. 

 
Segon.- Publicar aquestes modificacions al BOP i al DOGC.” 
 

 

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

Popular, diu que, si bé és cert que aquesta ha estat una modificació de plantilla que 

s’ha negociat amb els sindicats, també ho és que no hi ha hagut acord amb el tema 

de les amortitzacions. Pel que fa a les amortitzacions, vostè n’ha citat dues, però jo 

faré esment a la del Miquel Biada. Vostè ha argumentat la incorporació del PQPI, la 

caiguda d’hores, però també recordarà que en un ple anterior jo ja vaig portar aquest 

cas. Hi havia un ball de números quant a les hores que pujaven i baixaven i vostè 

deia que bàsicament no ha provocat cap canvi substancial ni en l’estructura ni en el 

funcionament. Un cop iniciat el curs, la realitat és que sí que ha comportat canvis, 

com són l’eliminació d’un curs de projectes singulars de Miquel Biada i això és a 

causa de la caiguda d’hores de professorat. Vull mostrar el nostre desacord en 

aquest tema en concret. En referència als altres temes, són canvis que s’havien de 

fer i els compartim. Per aquests motius, nosaltres ens hi abstindrem. 

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa la seva preocupació perquè les 

amortitzacions recauen sobre dues places que tenen un perfil d’alumnes amb 

especials necessitats, en un cas són els joves nouvinguts de 16 a 18 anys, que s’ha 

vist que hi ha la possibilitat que alguna d’aquestes places es puguin atendre en horari 

normal d’adults, és a dir, que no calia específicament aquesta hora, i en l’altre, és la 

disminució d’hores que provoca la pèrdua d’un curs de projectes singulars.  

En els dos casos s’està parlant d’alumnes que tenen grans dificultats per implantar-se 

socialment per la seva formació i coneixements i que, per tant, tindran dificultats per 

integrar-se al món laboral. Quan això passa entenem que les escoles d’adults i les 

que tenen projectes singulars haurien de ser proactives, per tant, no ho veiem clar. 
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Nosaltres volem informar-nos una mica més sobre aquest aspecte. Pensem que no 

n’hi ha prou en fer que es recol·loquin les hores i, per tant, poder prescindir d’un grup. 

Si aquests alumnes es poden reconduir en una altra plaça, utilitzem aquestes hores 

per donar serveis a altres col·lectius de la mateixa tipologia que tenen necessitat de 

formació o per oferir un PQPI nou a la ciutat. No entenem aquesta reconversió. Ens 

sembla que és més fruit de la voluntat de reduir despesa sempre que es pugui, però 

en el tema formatiu això s’ha de mirar amb lupa. Per tant, no ho compartim. 

 
 

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

anuncia l’abstenció del seu grup municipal seguint els mateixos criteris que van 

exposar en el passat ple del mes de juliol. 

 
 

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

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

Vots en contra: Cap.  
Abstencions: 14,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya (3),  corresponent 
als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 
Popular (1). 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats 
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12 -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE VARIS 

ARTICLES DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES. 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de juliol de 2013, va acordar aprovar inicialment 
la modificació de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques i obrir el termini 
d’informació pública de trenta dies per la presentació de reclamacions, al·legacions o/i 
suggeriments. 
 
L’única al·legació presentada va ser desestimada per no complir els requisits de 
presentació dels articles 38.4 de la llei 30/92 de 26 de novembre, llei de règim jurídic i 
procediment administratiu comú . 
 
Així mateix, durant el termini d’informació pública es va detectar en l’article 17 apartat 
4t, lletra b/ una duplicitat del terme “envà pluvial”. Aquest article fa referència a les 
actuacions en la façana, que no tinguin afectació estructural, i contempla tant el 
manteniment com la reparació de façanes. Per a una millor clarificació i precisió de 
les actuacions, es considera que, aquests s’han d’incloure dins de la reparació de 
façanes i no com a manteniment, degut a la seva complexitat tècnica i als diferents 
requisits documentals que s’exigeixen a l’hora de sol·licitar una o altre actuació. 
 
Fonaments de dret 
 
Arts. 49, 65.2 i 70.2 de la llei 7/85, llei de bases de règim local, art 66 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS 
 
Primer- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança municipal de llicències 
urbanístiques. 
 
Segon- Publicar integrament el text de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província i 
inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, amb indicació de què contra aquest acord d’aprovació definitiva poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar 
des de la publicació al BOP. 
 
Tercer- Trametre a la Direcció General de Governació de la Generalitat i a la 
Subdelegació del Govern de Barcelona, aquest acord i el text íntegre de l’ordenança “ 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, diu que el Sr. Rey acaba de reconèixer que la promoció del Tub Verd no és 

per motius mediambientals sinó per una qüestió econòmica. Al passat ple de juny ja 

vam denunciar que el Tub Verd no és el sistema més ecològic per generar energia en 

aquesta ciutat. Tot això necessita una revisió més a fons. Sí que veiem algunes 

coses interessants, però el nostre vot no serà a favor. 

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, ratifica el que va dir en l’anterior ple. Nosaltres 

hi votarem a favor perquè ens alegrem que aquest govern continuï amb aquelles 

apostes que des del govern d’esquerres de la ciutat hem fet pel Tub Verd i, en 

general, per les energies renovables. Per tant, confirmem aquell vot favorable.  

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

Catalunya, opina, pel que fa al tema econòmic, que la gent que fa biomassa ho deu 

fer més aviat per un ideal. 

 

 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2).  

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

Candidatura d’Unitat Popular. 
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13  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL 

REGLAMENT D’ACTIVITATS – INSTRUCCIONS TÈCNIQUES 
 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de juliol de 2013, va acordar aprovar inicialment 
la modificació de l’Ordenança municipal d’activitats ( instruccions tècniques ) i obrir el 
termini d’informació pública de trenta dies hàbils per la presentació de reclamacions, 
al·legacions o/i suggeriments. 
 

Durant el període d’informació pública, s’han presentat al·legacions i s’ha presentat a 
tres Consells de Participació : Consell del Patrimoni Arquitectònic, Consell del Centre 
i Consell de Mobilitat, que consten en l’expedient 
 
En data  22 d’octubre de 2013 s’emet informe per part dels Serveis Territorials de 
l’Ajuntament en relació a les al·legacions plantejades, document adjunt a la present 
proposta i que forma part de la mateixa a tots les efectes 
 
Les diverses al·legacions consisteixen en : 
 

1.-Respecte a l’al·legació presentada per Esteve Martínez Ruiz en representació 
d’ICV, es proposa rebaixar la superfície mínima dels locals destinats a café teatre i 
café concert de 300 m2 a 80 m2, amb l’objectiu de facilitar l’activitat que 
desenvolupen activadors culturals de la nostra ciutat 
Es desestima l‘al·legació per entendre’s que l’objectiu que pretén no es objecte de 
l’Ordenança d’Activitats, en tràmit, sinó del Pla Especial d’Usos Recreatius. 

 
2.-L’al·legació presentada per Francisco Nuñez Casas en representació de Castillo 
Enginyeria Integral proposa que l’ordenança especifiqui que qualsevol modificació 
de normativa de rang superior automàticament modifiqui l’ordenança tècnica 
d’Activitats en aquells aspectes que reguli. 
 
S’estima l’al·legació, per estar en la línia de simplificació i harmonització amb 
normativa de rang superior en que es basa la modificació en tràmit, incorporant un 
apartat preliminar 
 

 
3.- El Sr. Toni Calvo proposa respecte a que no siguin permesos triangles recolçats 
a terra d’excessives dimensions. 
Malgrat que la referenciada proposta no reuneix els requisits de presentació dels 
articles 38.4 de la llei 30/92 de 26 de novembre, llei de règim jurídic i procediment 
administratiu comú , però es té en compte com a suggeriment tenint en compte el 
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principi bàsic de que les ocupacions de la via pública no poden impedir la visibilitat, 
s’incorpora aquesta condició en l’IT-06. 

 
 

4.- El gremi d’hostaleria i turisme de Mataró i Maresme van presentar les següents 
al·legacions: 

 
4.1. Per part del gremi s’al·lega que s’hauria d’admetre –a més a més del 
separadors- separadors paravents laterals, prèvia presentació d’un projecte que 
justifiqui l’adaptació al lloc i la no interferència en l’ús general de la via pública; la 
col·locació d’estufes de bio-masa i vaporitzadors. 

 
Es desestima l’al·legació, perquè s’entén que ja està prevista en l’últim paràgraf –
subratllat- de l’apartat 3.2.2 de la instrucció tècnica IT-06  

 
4.2.- S’al·lega que es puguin reduir les taules en temporada baixa de l’1 d’octubre al 
30 d’abril i que en qualsevol moment se’n puguin demanar ampliacions. 

 
Es desestima l‘al·legació per entendre’s que l’objectiu que pretén no es objecte de 
l’Ordenança d’Activitats. 

 
4.3.- S’al·lega que s’hauria de permetre penjar pissarres, durant el dia, a la façana 
del local per tal de possibilitar que els que no disposin de cancell no es sentin 
perjudicats. 

 
La proposta de deixar penjar pissarres a la façana, contradiu les determinacions de 
l’ordenança de publicitat i del pla general que es transcriuen a continuació: 

 
Es desestima l‘al·legació per entendre’s que l’objectiu que pretén no es objecte de 
l’Ordenança d’Activitats, en el ben entès que es potenciarà el consens per tal que 
els establiments puguin informar sobre els seus serveis, en el marc de que ja està 
previst en l’últim paràgraf de l’apartat 3.2.2 de la instrucció tècnica IT-06.  

 
4.4.- S’al·lega que en determinats supòsits els triangles recolzats a terra no haurien 
de  pagar 

 
Respecte a l’al·legació referenciada es desestima l‘al·legació per entendre’s que 
l’objectiu que pretén no es objecte de l’Ordenança d’Activitats, ja que els preus 
públics estan  regulats en les Ordenances Fiscals i és en el marc de l’aprovació 
d’aquestes que s’hauria de formular aquesta al·legació 

 
4.5.- S’al·lega que en la redistribució o reducció de les terrasses, ja autoritzades, 
per causa de noves sol·licituds es tinguin en consideració les característiques dels 
establiments i la viabilitat de les modificacions. 
 
En resposta de l’al·legació, les ocupacions de la via pública no generen cap dret 
més enllà de període d’1 any de validesa de l’autorització. 
 
S’estima parcialment l’al·legació incorporant al text normatiu la necessitat de 
justificar raonadament les modificacions d’ocupació que s’autoritzin  
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5.- Al·legació del sr. Javier Sànchez del Campo en qualitat de vocal del Consell 
Municipal de la Mobilitat demanat que s’ampliï l’amplada de pas lliure per a ús 
general de la via pública en 3 m. en base a : 
• El Real Decret 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accessibilitad 
• La Declaració Institucional pel Compromís amb l’Accessibilitat Universal 
aprovada pel Ple Municipal del 8 de gener de 2009 
• El Pacte per a mobilitat per Mataró de novembre del 2000 

 
Es desestima la proposta d’ampliar a 3 metres l’amplada lliure de pas, en el ben 
entès que els 2 metres establerts ja estan per sobre de l’amplada mínima regulada 
tant a nivell autonòmic com estatal i  en la línia municipal manifestada en la 
Declaració Institucional  i el Pacte per la Mobilitat, esmentats. 

 
Per part del Consell del Patrimoni arquitectènic i Ambiental de Mataró en la sessió 
d’11 de juny de 2013, pel que fa a la proposta de modificació de la IT-06, acordà que 
com a criteri no caldria posar ni separadors ni jardineres i que en criteri general hauria 
d’esser el de mínim impacte. 
 
Aquest acord no implicar introduir cap modificació al document aprovat inicialment, 
per bé que les autoritzacions per ocupació de la via pública són discrecionals i que 
està contemplat que totes les vinculades a activitats econòmiques que situades en 
àmbits catalogats requeriran informe favorable del Consell del Patrimoni.  
 
El Consell del Centre en la sessió de 18 de setembre de 2013, el representant del 
PSC desprès d’aplaudir el WhatsApp de l’Ajuntament, va demanar si es podria 
utilitzar per denunciar infraccions. 
 
Per a iniciar expedients disciplinaris o sancionadors cal disposar de proves 
realitzades per funcionaris públics –Inspectors o Policia-. Els WhatsApp de ciutadans 
no són vàlids com a prova. 
 
Ara be, com que les autoritzacions per ocupació privativa de la via pública són 
renovables any a any, sense generar cap dret, es podria acceptar, com a criteri per a 
restringir les renovacions, les denuncies i infraccions detectades pels ciutadans. 
 
 
CONSELL DE MOBILITAT 
 
En la sessió de 25 de setembre de 2013 del Consell de Mobilitat de Mataró, es va 
demanar al representant de la ONCE si existia alguna normativa especifica que 
pugues contradir la proposta de regulació dels objectes al carrer. 
 
El representat de la ONCE va comentar que sense valor legal, disposen d’un llistat de 
suggeriments i criteris al respecte. El representant de la ONCE es va comprometre a 
traslladar-los als Serveis Tècnics Municipals. La consideració d’aquests criteris no 
implica introduir cap modificació en l’ordenança que s’aprova. 
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Així mateix, durant el termini d’informació pública es va detectar que degut el 
requeriment d’alçada mínima obligatòria per als establiments destinats a espectacles 
públics, que exigeix la legislació d’espectacles, i  amb la finalitat d’evitar possibles 
confusions s’ha completat l’Ordenança tècnica d’activitats, IT-01 Condicions generals, 
apartat 6. Alçada, per tal d’incorporar el següent: 
 
“L’alçada mínima dels establiments destinats a espectacles públics no pot ser inferior 
a 3,20 metres, sense perjudici que en algun punt de l’interior del local hi pugui haver 
elements decoratius que la redueixin; en qualsevol cas, l’alçada lliure mai no pot ser 
inferior a 2,80 metres.” 
  
De manera que l’apartat 6.Alçada quedarà així: 
  
“L'alçada mínima lliure en les zones de l’activitat on hi ha permanència habitual de 
persones o en les zones de treball serà de 2,5 m que podrà reduir se a 2,1 m en les 
zones d'arxiu, magatzems, passadissos, serveis d’higiene, instal·lacions i 
dependències que no siguin utilitzades habitualment pel personal. 
  
L’alçada mínima dels establiments destinats a espectacles públics no pot ser inferior 
a 3,20 metres, sense perjudici que en algun punt de l’interior del local hi pugui haver 
elements decoratius que la redueixin; en qualsevol cas, l’alçada lliure mai no pot ser 
inferior a 2,80 metres.” 
 
 
Fonaments de dret 
 
Arts. 49, 65.2 i 70.2 de la llei 7/85, llei de bases de règim local, art 66 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança d’activitats  (instruccions 
tècniques) del municipi de Mataró 
 
Segon- Publicar integrament el text de l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província i 
inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, amb indicació de què contra aquest acord d’aprovació definitiva poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar 
des de la publicació al BOP. 
 
Tercer- Trametre a la Direcció General de Governació de la Generalitat i a la 
Subdelegació del Govern de Barcelona, aquest acord i el text íntegre de l’ordenança.” 
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda al Sr. Rey que al ple de l’aprovació 

inicial el seu grup municipal li va adreçar un seguit de preguntes a les que va 

contestar amb el que tocava en aquell moment però que, a la vista que això és 

l’aprovació definitiva del reglament, aquelles preguntes tornen a adquirir un relleu 

important, donat que el seu grup demanava les incidències que s’havien detectat i el 

Sr. Rey els va donar unes dades fins a finals d’agost. Seria bo, doncs, que els donés 

les dades completes perquè la temporada d’estiu ja s’ha acabat. També li vam 

mostrar la nostra preocupació per l’ocupació de la via pública i l’excés que hi pogués 

haver de més taules i més cadires. També li vam demanar que un cop s’acabés la 

temporada d’estiu, fessin un informe de valoració, que ara li torno a reclamar, 

explicant els mecanismes que fan servir per fiscalitzar el compliment de la normativa. 

Vostè em deia que, per fer això, primer havia de tenir el reglament aprovat. Aprofito 

per dir-li que, si surt aprovat, reprengui aquestes preguntes i ens les faci arribar. 

 
 
 

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

manifesta que el posicionament del seu grup municipal és el mateix que a l’aprovació 

inicial. Celebrem la regulació i la modificació de terrasses de bars i restaurants i la 

seva ampliació horària, sempre que es respecti el descans veïnal per garantir una 

bona convivència. Si ens abstenim en aquest punt és per tot el que fa referència als 

locutoris. Davant la negativa que vam tenir al ple de juliol no hem fet cap al·legació. 

Ara se’ns diu que es vol regular el tema dels locutoris, quan representa que ja estava 

regulat a l’Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús 

públic. Es regulava, per exemple, què podien vendre i què no, atès que deia que 

aquesta activitat era incompatible amb qualsevol altra. Ens venen la regulació dels 

locutoris com una novetat, i el fet de que puguin obrir a la franja horària de 8 del matí 

a 12 de la nit com quelcom positiu. Jo no ho veig com una cosa positiva. Tampoc 

estem d’acord amb el fet que s’elimini la distància mínima entre locutoris d’un mateix 

carrer. Si en alguns barris ens queixàvem de la formació de guetos, ara augmentarà.  

Si es votés per separat aquest punt i el tema dels locutoris, hi votaríem a favor, però, 

com que aquest punt inclou els locutoris, ens hi abstindrem.  
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, té 

present el compromís amb el Sr. Martínez i amb tots els grups. Aquest és un dels 

punts que es va tractar en el balanç del Pla d’usos de la platja, del Front Marítim. Té 

raó que estava barrejat allà dins i que es pot desgranar, i així ho farem a la propera 

comissió informativa.  

Sra. Lora, jo ja entenc que vostè ha de parlar d’aquests temes. Els locutoris estaven 

regulats amb diferents ordenances i aquí intentem posar-los en una sola. Respecte a 

la distància entre locutoris, hi ha una normativa europea que ho especifica clarament, 

per tant, això no ho podem regular nosaltres.  

 

 

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

Popular, manifesta el vot d’abstenció del seu grup municipal, però no pel tema dels 

locutoris. De fet, trobo fora de lloc equiparar locutoris amb guetos.  

 

 

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

suposa que el Sr. Safont-Tria no deu viure en un carrer del barri de Rocafonda o de 

Cerdanyola, com el seu segon regidor, el Sr. Gabriel Ponce. És la meva obligació, 

com a representant que sóc d’una part de la ciutadania, transmetre aquestes queixes. 

Si és una normativa europea, per què no fem alguna cosa per canviar aquesta 

normativa europea? Vostès tenen representació en institucions superiors. 

 

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

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

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 12,  corresponent als membres del grup municipal 
Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al 
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat 
Popular (1). 

 

 
Espais Públics 

 
14  - RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ADHESIÓ AL CONVENI 

ENTRE AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT 

ECOEMBES PER A LA GESTIÓ D’ENVASOS 2013-2018 
 

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

Manteniment presenta a ratificar el següent decret: 

 
“Per decret 6849/2013 de 23 d'octubre, la Regidora delegada d'Obres, Serveis i 
Manteniment i Via Pública ha acordat aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al 
conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la Societat 
Ecoembalajes España SA (en endavant ECOEMBES) 2013-2018 amb l'assumpció 
dels compromisos mínims continguts en el pacte setè del conveni i es disposava en 
aquest decret que havia de ser ratificat en la propera sessió del Ple que es celebrés. 
 
La Regidora Delegada d'Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública que signa, 
proposa al PLE MUNICIPAL  l'adopció del següent, 
 

ACORD 
 

Primer.-  Ratificar el decret 6849/2013 de 23 d'octubre: 
 
“Vist el contingut del conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de 
Catalunya i la Societat Ecoembalajes España SA (en endavant ECOEMBES) 2013-
2018, que regula els compromisos de l'Agència de Residus de Catalunya, dels Ens 
Locals que voluntàriament s'hi adhereixin i d'ECOEMBES respecte al funcionament 
del Sistema Integrat gestionat per ECOEMBES a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, 
d'Envasos i residus d'envasos, i la resta de la legislació vigent.  
 
Vist l'informe del tècnic de residus i neteja viària, de data 30 de setembre on es 
manifesta l'interès municipal per adherir-se al conveni i s'especifiquen les prestacions 
econòmiques que percebrà l'Ajuntament de Mataró si s'adhereix al conveni.  
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Vist l'informe de l'assessora jurídica de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública, de 
data 7 d’octubre de 2013, on queda palès que aquest conveni s'ajusta a dret.  
 
Atès que l’expedient ha sigut fiscalitzat pel Servei de Gestió Econòmica sense trobar 
impediments a l’aprovació del conveni. 
 
Atès el previst a l'article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local i l'article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els quals 
atorguen la competència sobre els serveis de neteja viària, de recollida i tractament 
de residus als municipis.  
 
Per tot això, en virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent i  el decret de 
l’Alcaldia de delegació de 18 d’octubre de 2011, RESOLC:  
 
Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de col·laboració entre 
l'Agència de Residus de Catalunya i la Societat Ecoembalajes España SA 
(ECOEMBES) 2013-2018 amb l'assumpció dels compromisos mínims continguts en 
el pacte setè del conveni.  
 
Segon. Ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri el 
Ple de l'Ajuntament.  
 
Tercer. Comunicar la resolució resultant a l'Agència de Residus de Catalunya, a la 
societat ECOEMBES i al Servei de Gestió Econòmica de l'Ajuntament de Mataró.” 
 
 
 
Segon.-  Notificar la present ratificació a l’Agència de Residus de Catalunya, a la 
societat ECOEMBES i al Servei de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de Mataró.” 
 
 

 

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

Popular, explica que se’ls va dir que des de l’Ajuntament no s’hi podia dir massa 

coses al respecte perquè és un conveni que se signa a un nivell superior. 

Tenim aquesta situació bàsicament perquè hi ha una llei estatal d’envasos que 

estipula que els envasadors tenen l’obligació de reciclar i reutilitzar els envasos buits, 

per tant, és responsabilitat seva recollir aquests envasos buits. Aquesta llei té una 

excepció de la qual se n’ha fet una norma que diu que els petits envasadors es poden 

agrupar i fer un tractament integral dels residus, cosa que estan fent. ECOEMBES, 

per tant, no recull, com diu la llei, sinó que simplement el que fa és pagar el sobrecost 

i l’Ajuntament és qui assumeix aquest servei. El que aquí estem negociant és el preu 

que ens paga ECOEMBES per fer aquest servei. Aquest preu varia en funció de la 
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qualitat del reciclatge. Pot passar que molts envasos acabin al contenidor de rebuig i 

que, per tant, no es comptabilitzin. Amb una millor qualitat de recollida selectiva 

tindríem un ingrés superior.  

Al nostre entendre, si s’apliquessin mesures de recollida porta a porta, amb resultats 

evidents a molts municipis, segurament tindríem millors resultats econòmics. 

Aquesta, però, no és l’única opció, n’hi ha d’altres. Creiem que s’haurien de tirar 

endavant propostes com el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, que ja 

s’ha portat a terme amb experiències pilot al nostre país com, per exemple, a 

Cadaqués. Tenen una maquineta que situen a diferents espais públics on els 

ciutadans hi poden abocar un envàs rebent una compensació econòmica per cada 

envàs. Això funciona de manera que quan compres alguna cosa pagues l’envàs 

sabent que quan el tornes, et retornen els diners. Les conclusions d’aquesta prova 

pilot ens haurien de fer reflexionar i són les següents: 

1. Amb només 5 cèntims de recàrrec està garantit un retorn d’entre un 70% i un 

90% dels envasos.  

2. S’ha confirmat una eficàcia que ja es dóna en 40 regions arreu del món, 

especialment, a Holanda, Alemanya, etc.  

3. S’ha comprovat que té una bona acceptació per a la ciutadania. 

4. S’ha comprovat que multiplica per cinc el percentatge de recollida selectiva. 

5. S’ha comprovat que implica una reducció de costos.  

 

Srs. de CIU, suposo que aquest últim punt els pot interessar. Tenint en compte que 

ingressarem menys d’ECOEMBES, implica una reducció de costos perquè, a l’hora, 

redueix molt els costos de la recollida, per tant, tindríem un estalvi net important. 

Comencem-nos a qüestionar convenis com aquests, que bàsicament beneficien les 

envasadores, i apostem per mesures mediambientals més efectives que s’ha 

demostrat que són més rendibles.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, opina que està clar que aquest conveni no 

soluciona els problemes que la seva formació ha vingut denunciant sobre aquestes 

condicions de valoració, retribució, recollida i transport, selecció i recuperació 
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d’envasos i embalatges. De moment i mentre no s’elabori un nou model de conveni 

dissenyat comptant amb la participació del món local, diríem que aquest seria el mal 

menor i ara ens hi haurem d’acollir, ens agradi o no.  

Al ple del 2 de maig d’aquest any nosaltres vam portar una declaració institucional 

que va aprovar-se per la pràctica totalitat dels partits, amb l’única abstenció de CIU, a 

favor de la prevenció de residus, on reivindicàvem el sistema de devolució, dipòsit i 

retorn i la reclamació a ECOEMBES d’un preu just per retribuir la recollida selectiva 

que fem els ens locals. En aquella declaració institucional demanàvem una pròrroga 

de l’actual conveni amb la voluntat de treballar conjuntament des del municipalisme, 

amb l’Agència de Residus de Catalunya, per elaborar un nou conveni que recollís 

aquests objectius per aconseguir una millora en la prevenció i en la generació de 

residus. Ens consta que s’està treballant aquest tema i esperem que el resultat sigui 

el desitjat i es reorienti el tractament de residus i el seu reciclatge cap a una política 

adient i cap a la sensibilització ambiental i de consum. 

És per tot això que nosaltres donarem el nostre vot favorable a aquest conveni, tenint 

en compte que estem esperant la solució amb un nou conveni que reorienti totes 

aquestes polítiques en benefici de la ciutadania. 

 

 

La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, manifesta el vot positiu del seu grup municipal. Estem d’acord amb la 

funció que desenvolupa ECOEMBES a tot Espanya. Lògicament hi ha moltes coses a 

millorar en el tema de la recollida selectiva. Voldria recordar que nosaltres vam portar 

al ple la possibilitat que també s’implementés a la ciutat de Mataró el sistema de 

retorn d’envasos. Per tornar a donar utilitat a tots aquests sistemes de recollida 

selectiva de residus mitjançant el reciclatge, és fonamental la sensibilització de la 

ciutadania, per tant, apostem també perquè no es deixin de banda totes les accions 

formatives de sensibilització i educació ambiental.  

 

 

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

afirmatiu del seu grup municipal. Entenem que aquest és el sistema que existeix 

actualment i, per tant, a manca d’un altre sistema, li hem de donar suport.  

El que no podem fer de cap manera és quedar-nos aquí. La ciutadania i el medi 
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ambient estan reclamant que siguem capaços d’avançar d’una manera molt decidida 

cap a altres formes de reciclar els envasos, fonamentalment. Crec que hi ha molt de 

camí per recórrer i que hi ha experiències que s’estan portant a terme com a prova 

pilot en poblacions molt més petites que la nostra. Cal estar molt atents de com 

funcionen aquestes experiències i quina implantació poden tenir en ciutats com la 

nostra. El retorn d’envasos comença a obrir-se camí de manera important. Em 

sembla que la gent ho pot entendre perfectament i que el que li costa d’entendre són 

campanyes com la que es va fer fa un temps amb allò del “groc” i el “verd” i “si hi ets” 

o “no hi ets”. Tothom va entendre que ECOEMBES estava defensant els seus 

interessos econòmics, no tant mediambientals. En tot cas, no ens quedem aquí. Des 

del municipalisme es poden donar moltes lliçons en temes mediambientals perquè 

segur que som la gent que més en sabem del tema de tractament de residus. Hem 

de ser molt més ambiciosos 

 

 

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

Manteniment, està del tot d’acord amb el que han exposat tots els que han 

intervingut. Aquest sistema de retorn d’envasos el tenim aprovat al Pla de prevenció 

de residus, on, en una fase posterior, ja es preveu que es vagi implantant aquest 

sistema. Per tant, recullo tots els suggeriments que s’han fet.  

 

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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CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 

Servei de Benestar Social 
 

15  - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A 

L’OBTENCIÓ DEL CARNET BLAU  

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

Salut i Consum, presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
1. L’Ajuntament de Mataró porta a terme accions orientades a afavorir l’envelliment 
actiu i fomentar l’autonomia de les persones afectades per dependències. En aquesta 
línia promou el Carnet Blau, consistent en una acreditació personal i intransferible 
adreçat al col·lectiu de persones grans i/o dependències amb pocs recursos 
econòmics, que permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats 
serveis municipals.  
 
2. Amb el Reglament de l’Ajuntament de Mataró per a l’obtenció del carnet blau s’ha 
volgut regular els requisits d’accés al carnet blau, el procediment per la seva 
concessió així com els avantatges a què dóna dret. 
 
3. Mitjançant decret 6395/2013 de 7 d’octubre s’ha aprovat l’avantprojecte d’aquest 
reglament, i s’ha acomplert el tràmit reglamentari prescrit a l’article 73.10 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim 
local.  
Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró adopti la resolució següent: 
 
1.- Aprovar inicialment el Reglament de l’Ajuntament de Mataró per a l’obtenció del 
carnet blau,  el text del qual s’adjunta a aquesta proposta. 
 
2.- Sotmetre el Reglament de l’Ajuntament de Mataró per a l’obtenció del carnet blau 
a informació pública per un període de trenta dies, comptats des del dia següent al de 
la publicació d’aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de 
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Barcelona, als efectes que les persones interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  
formular al·legacions i/o suggeriments.  
 
En cas de no haver-hi cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord 
inicial esdevindrà definitiu.  
 
L'expedient es podrà consultar en el Servei de Benestar Social, av. Puig i Cadafalch, 
101, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.” 

 
 
 

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

Popular, recorda que el Carnet Blau és una eina que facilita l’ús del transport però 

també altres activitats que s’hi incorporen. Benvingut aquest carnet i benvingudes les 

modificacions. Tanmateix, nosaltres hi veiem algun aspecte que creiem que es pot 

millorar molt. En concret, pensem que el Carnet Blau no només s’hauria d’enfocar de 

cara a les persones jubilades de més de 65 anys i les persones amb una discapacitat 

reconeguda, sinó que també s’hauria d’aplicar alguna tarifació social on es tingui en 

compte aquelles famílies amb pocs recursos. Esperem que es valori aquesta 

possibilitat en aquest període que s’obre ara. 

 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, afirma que al seu grup municipal li semblen bé 

les modificacions a què ha estat subjecte l’anterior Carnet Blau. Ens agrada com 

incorpora aquesta capacitat per part del ciutadà per recórrer aquells aspectes en què 

es quedava sense defensa davant la normativa. Entenem que no només ho regula 

millor, sinó que estalvia la possibilitat que es faci aquest mal ús del carnet i, alhora, 

incorpora nous beneficis per a persones en aquesta franja d’edat. Pensem que ara 

estem protegint les persones majors de 65 anys que depenen d’una jubilació i 

aquelles persones amb especials dificultats per temes d’invalidesa.  

 
 

 

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

Catalunya, agraeix que la regidora Ortiz hagi acceptat alguns suggeriments que li van 

fer. Pel volum de treball que portava mirar-se el tema, es podia haver fet l’aprovació 

inicial i definitiva tot d’una.  
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El que comentava el Sr. Safont-Tria nosaltres ho vam proposar i no ha estat acceptat. 

Quan el Sr. Martínez va explicar el tema de la tarifació social, jo no ho tenia massa 

clar, però ara comprovo que no era l’únic. Per tarifació social jo entenc que el Carnet 

Blau hauria de tenir un cost en funció dels ingressos que tenen les persones que el 

volen gaudir. Per què han de ser només els que cobren per sota del salari mínim 

interprofessional? Per què no es pot introduir un preu rebaixat per als que cobren 50 

euros més? Això és el que jo entenc per tarifació social. El que vostè deia pel que 

sembla no és massa factible en aquest sentit. 

 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, manifesta el vot a 

favor del seu grup municipal. Pensem que la majoria dels canvis són favorables per a 

la gent que l’ha de fer servir. Aquest vot a favor no serà un xec en blanc, però. Farem 

el seguiment d’algunes coses perquè realment s’acompleixin.   

 

 

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

i Consum, recorda que el Carnet Blau es va originar per als jubilats. Aquest carnet 

s’incorpora a les ordenances com a beneficiaris. La resposta que li vam donar al PPC 

és que una cosa és que s’inclogui com a beneficiari a les ordenances fiscals les 

persones que es considera que es puguin beneficiar. L’articulat del Carnet Blau diu 

que cada servei regularà els beneficis del Carnet Blau, per tant, les aportacions dels 

grups es poden fer a les ordenances. Tu pots dir que vols que Cultura faci una 

bonificació pel Carnet Blau per a persones d’atur de llarga durada, etc. Això són 

modificacions a l’ordenança fiscal, perquè sinó perdríem la virtualitat del Carnet Blau, 

que és per a un col·lectiu molt concret. 

 

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

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



 55

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

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

 
 

 
 
 

Direcció de Cultura 
 

16  - INCLUSIÓ, MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE VIALS AL 

NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
 

“Vista l’acta 1/2013 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de la Ciutat de Mataró, 
corresponent a la reunió celebrada el dia 10 d’octubre de 2013, sobre els nous vials a 
denominar. 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipal de Nomenclàtor del dia 10 d’octubre de 2013. 
 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Incorporar al Nomenclàtor, els següents codis i noms de vial 
 
CODI 4886 RIERA DE SANT SIMÓ 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Sant Simó, Riera de 
 
CODI 765 CAMÍ DELS CONTRABANDISTES 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Camí dels 
Contrabandistes 
 
CODI 3511 PATI DEL CAFÈ NOU 
per l’espai existent darrera l’edifici de La Presó, vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers 
i altres aplicacions com Cafè Nou, pati del. 
 
CODI 3512 PASSATGE D’ELIES ROGENT 
pel nou vial que s’obrirà amb l’execució del projecte de remodelació del voltant de La Presó i 
que comunicarà La Riera amb la Muralla de La Presó, vial que s’haurà d’ordenar a la llista de 
carrers i altres aplicacions com Rogent, passatge d’Elies 
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CODI 501 PLAÇA DEL LLAC DE SALARN 
per la rotonda integrada a la trama urbana consolidada i molt transitada, localitzada a la 
intersecció de l’avinguda del Maresme i la ronda de Barceló. Vial que s’haurà d’ordenar a la 
llista de carrers i altres aplicacions com Llac de Salarn, plaça del 
 
CODI 381 PLAÇA DE FEDERICO GARCÍA LORCA 
per l’espai existent a l’interior d’una illa d’edificis, té l’entrada pel carrer d’Atenas. Vial que 
s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com García Lorca, plaça de 
Federico. 
 
CODI 3071 PASSATGE DE BONS AMICS 
per l’espai localitzat entre el carrer de la Mare de Déu de la Cisa i el carrer de la Marató. Vial 
que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Bons Amics, passatge de 
 
CODI 4173 PLAÇA DEL CAMÍ DE TRAIÀ 
per la rotonda integrada a la trama urbana localitzada a la intersecció de la carretera 
d’Argentona, l’avinguda Puig i Cadafalch, la ronda de Josep Tarradellas i la de Bellavista. Vial 
que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Camí de Traià, plaça del 
 
CODI 5271 PLAÇA DE JOSEP LLUÍS LLIGONYA 
per l’espai localitzat a la intersecció del carrer de Marià Ribas, del Torrent de la Pòlvora i el de 
Salvador Cruxent. Vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com 
Lligonya, plaça de Josep Lluís. 
 
CODI 741 PLAÇA DELS QUATRE CAMINS 
per la rotonda integrada a la trama urbana localitzada a la intersecció del Camí del Mig, la 
ronda del Cros i el Camí del Sant Crist. Vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres 
aplicacions com Quatre Camins, Plaça dels. 
 
CODI 1423 ROTONDA D’ELISABET CRISTINA DE BRUNSVIC 
per la rotonda situada a la carretera N-II direcció Sant Andreu de Llavaneres, a l’açada de la 
connexió amb la C-31 E –vial que connecta amb les rondes de Mataró C-32. Vial que s’haurà 
d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Elisabet Cristina de Brunsvic, 
Rotonda d’. 
 
SEGON: Modificar i substituir al Nomenclàtor els següents codis i vials: 
 
CODI 4061 PLAÇA DE JOAN LLUÍS GONZÀLEZ HARO (Mossèn Biscúter) 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Gonzàlez Haro, plaça 
de Joan Lluís. La modificació elimina el vial amb el mateix codi aprovat amb la denominació 
de Plaça de Mossèn Biscúter (Juan Luís González Haro). 
 
CODI 2620 CARRER DE JOSEP FRADERA I LLANAS 
vial que s’haurà d’ordenar al llistat de carrers i altres aplicacions com: Fradera i Llanas, 
carrer de Josep. La modificació elimina el vial amb el mateix codi aprovat amb la 
denominació de Carrer de Manuel Fradera i Llanes. 
 
TERCER.- Eliminar del Nomenclàtor, el següent codi, vial i denominació: 
 
CODI 4266 CARRER DE SÓCRATES 
codi, vial i denominació que s’eliminen per la desaparició física del vial en qüestió, fruit de la 
reurbanització d’aquesta zona de Cirera. 
 
QUART.- Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions per tal que procedeixi a la corresponent comunicació als serveis 
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municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la 
comissió i a les persones interessades.” 
 
 
 
 
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, manifesta el desacord del seu grup municipal en donar el nom de Plaça 

de Federico Garcia Lorca a l’espai que se li dóna. La ciutat té una Plaça Antonio 

Machado, una plaça de Rafael Alberti, que estan al costat d’un carrer Màlaga, d’un 

carrer Sevilla, d’un carrer Cadis, on un servidor s’ha criat i ha viscut durant molt anys. 

Jo crec que el lloc que proposem no és equiparable al lloc que tenen poetes tan 

insignes com el propi Federico Garcia Lorca. Jo crec que el nivell hauria de ser el 

mateix. A més, a mi no em quadra l’explicació que es dóna en l’informe, perquè estan 

pràcticament annexos els carrers amb noms de províncies andaluses que els dic amb 

les places que tenen noms de poetes andalusos. Això a nosaltres no ens agrada. 

Tampoc no ens agrada que des que la Casa de Andalucía ho va demanar, s’hagi 

trigat 13 anys en posar a una plaça de la ciutat el nom de Federico Garcia Lorca.  

Avui hem tingut una declaració institucional a la qual nosaltres vam presentar una 

esmena, que és el que va quedar a la proposta que feia la Sra. Lora, perquè una part 

del que vostè, Sra. Lora, demanava s’havia aprovat ja en aquest ple del 2007, 

coincidint amb el desè aniversari de l’assassinat de Miguel Angel Blanco i es va 

aprovar l’any passat, al juliol, coincidint amb els 25 anys de l’atemptat de l’Hipercor i 

els 15 anys de l’assassinat del Miguel Angel Blanco. Per tant, estem parlant ja d’uns 

certs anys. Nosaltres veiem alguns noms tendenciosos. Els propis membres del 

Consell del Nomenclàtor troben a faltar uns criteris no tan ideològics. En l’informe 

hem pogut comprovar la necessitat que veuen alguns d’ells que el Dr. Samsó tingui 

un lloc en aquesta ciutat. Per aclarir aquests temes ens agradaria tenir els 

antecedents de quan es demana cada cosa, perquè després ens trobem que la 

rotonda de la discoteca Experience tindrà un nom i a nosaltres ens agradarà saber 

quants anys porta esperant aquest nom. El que sí que demanem és que no s’hagi 

d’aprovar per quarta vegada el fet d’homenatjar les víctimes del terrorisme. 
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, troba a faltar noms femenins entre les 14 

propostes que avui presenta la Comissió del Nomenclàtor. En una ciutat de més de 

400 carrers, segur que hi ha alguna dona que pugui tenir mèrits suficients per passar 

a la història dels carrers locals. Ja ens sembla bé que sigui Elisabeth Christine de 

Brunswick, però la veritat és que és molt poc coneguda. Ens agradaria algú més 

proper. Desconec la seva història i no voldria ser incorrecta amb els valors que hagi 

pogut tenir com a persona. La proporció no arriba ni a l’1% de noms femenins als 

carrers de la ciutat.  

 
 
 

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

està d’acord que hi ha d’haver més propostes de noms femenins als carrers de la 

ciutat de Mataró. També veig estrany que l’única proposta amb nom de dona sigui en 

un lloc poc encertat, perquè la rotonda de l’Experience tots sabem perquè és 

coneguda. Malgrat això, hi votarem favorablement. 

 
 
 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, recorda que no 

ha estat costum del seu grup municipal, ni abans ni ara, qüestionar les decisions que 

es prenen a la Comissió del Nomenclàtor. Si el ple de l’Ajuntament ha delegat a 

aquesta comissió que faci propostes al ple per posar noms als carrers de Mataró, em 

sembla que hem de correspondre a aquesta delegació i, per tant, acceptar el que ens 

vingui de la Comissió del Nomenclàtor. M’agradaria fer un parell d’observacions, 

però: La primera, respecte a aquesta famosa rotonda de l’Experience, que tothom 

coneix perquè hi havia una discoteca que es deia Experience. És un tram de la N-II 

que no sé si està transferit, per tant, no sé si podem posar un nom a una via que no 

és nostra. En tot cas, ja ho decidiran els serveis jurídics. 

Hi ha dues coses que em preocupen: En una coincideixo plenament amb el Sr. 

López i és la que fa referència a l’espai que es destina a Federico Garcia Lorca. Sóc 

conscient de les dificultats de trobar nous espais, però ens sembla que aquest és un 

espai privat, molt marginal en el sentit urbanístic i que, per tant, no té la categoria que 

es mereixeria un poeta com aquest.  
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Tot i que votarem a favor del dictamen, voldríem un cert compromís per part del 

govern municipal que, així que es pugui, es repari això. Recordar que aquesta 

inclusió en el Nomenclàtor no té cap afectació postal. El segon aspecte fa referència 

a la rotonda a la qual es vol posar el nom de Lluís Lligonya. Cap problema, però ens 

sembla que en aquesta ciutat Lluís Lligonya ha marcat moltes coses. Ha estat una 

persona determinant perquè la ciutat sigui la que és. Per tant, jo proposaria, i li faria 

arribar formalment a l’Alcalde la setmana que ve, que els Estudis d’M1 Televisió 

portessin el nom d’Estudis Lluís Lligonya. Em sembla que seria fer justícia i honor a 

una persona que està a les arrels dels mitjans de comunicació actuals de la ciutat de 

Mataró i de la televisió local. Tot això al marge que es posi aquest nom a aquella 

rotonda del Corregiment. 

 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals es mostra sorprès 

per tot aquest debat sobre la Comissió del Nomenclàtor, perquè tots els grups 

municipals hi tenen representació. Algun grup no ha vingut mai i avui ens fa 

propostes que, si el seu representant hi fos, les podria fer allà. 

Aquesta llista que em demana el Sr. López no hi ha cap inconvenient a fer-l’hi arribar. 

Aquesta és una de les eines de treball dels membres de la Comissió del 

Nomenclàtor, tots la tenen i l’acostumen a tenir sobre la taula quan es parla. Seria 

interessant que veiessin el treball d’aquesta comissió. En aquesta comissió he de 

reconèixer que s’hi aprèn molt i que s’hi està especialment a gust perquè el treball és 

de debò de consens. Per exemple, el Dr. Samsó va crear un debat interessant i no es 

va abandonar, senzillament es va deixar damunt la taula per l’oportunitat en el temps. 

Segurament es podrà tornar a recuperar. És més, a l’espai que es proposava no se li 

va donar cap nom perquè avui dia és molt difícil trobar espais on posar noms.  

No estic completament d’acord amb el Sr. Baron perquè no és un espai privat. La 

Comissió del Nomenclàtor no posa noms a espais privats. És cert que no té afectació 

postal. És un espai que queda tancat per tres dels seus quatre costats i en un té 

sortida al carrer Atenes, però un dels tres costats té sortida al Mercat de Cerdanyola. 

Dóna sortida a una proposta, com deia el Sr. López, de fa 13 anys. 
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Com els dic, és molt difícil trobar llocs on posar noms. Fixin-se que generalment 

posem noms a rotondes, algunes d’elles molt petites, amb molt poca entitat. Són 

precisament els serveis municipals els que ens ho demanen per facilitar la seva feina 

quan són requerits per fer-hi algun servei. Fins ara tenien un codi i això era molt més 

complicat per a ells. Tenim els espais que tenim.  

La Comissió del Nomenclàtor, a part de treballar amb aquest llistat, que és un Excel 

que es va actualitzant contínuament i que es va enviant a cada convocatòria als seus 

membres, té uns criteris posats per la pròpia comissió i s’intenta no tenir 

contradiccions, però la ciutat és la que és i, de vegades, se n’ha acceptat alguna. 

No hi ha cap grup municipal en què el seu representant del Nomenclàtor sigui dona. 

A part de la Secretària, a la Comissió del Nomenclàtor només hi ha un membre 

femení i ho és de les cinc persones que, pels seus coneixements de la ciutat, en 

formen part. També expressa el que vostès diuen, el que passa és que els noms que 

tenim sobre la taula són els que són. 

Per tant els farem arribar la informació, i un dia en comissió informativa expliquarem 

amb detall com funciona la comissió i els seus criteris. Finalment vull donar les 

gràcies a tota la gent que en forma part, perquè és un lloc on s’aprèn molt. 

 
 

 

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

Catalunya, vol fer un reconeixement a la Comissió del Nomenclàtor pel temps que 

dediquen a la ciutat de manera altruista. El que no pot ser és que en un informe es 

digui que no hi ha una temàtica clara de carrers quan en un radi de 300 metres hi ha 

els noms que he esmentat anteriorment. Per tant, això no és cert. 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

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

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER ARRANJAR EL PAS 

PER A PEATONS I CICLISTES DEL PASSEIG MARÍTIM DE 

MATARÓ, DAVANT LES INSTAL•LACIONS DEL CENTRE DE 

NATACIÓ. 
 

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

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

 
“El Passeig Marítim de Mataró és un dels espais emblemàtics de la ciutat, tant per la 
seva privilegiada situació com per la intensitat d’ús que en fan durant tot l’any milers i 
milers de ciutadans i ciutadanes, no sols de Mataró sinó també de moltes persones 
d’altres poblacions i comarques veïnes. 
 
L’Ajuntament de Mataró i altres administracions d’àmbit superior han efectuat, al llarg 
de molts anys, voluminoses inversions econòmiques per convertir aquest espai en un 
indret privilegiat per exercir el lleure i l’esport. 
 
En aquests moments, existeix un tram del passeig d’aproximadament 2.500 m2 de 
superfície, el situat davant del Centre Natació Mataró, que roman permanentment 
ocupat per vehicles aparcats. Aquest tram, a més, és el de menor amplada de pas de 
tot el passeig marítim degut a la posició de l’edifici del Centre Natació Mataró, la 
urbanització dels jardins del vell Club Nàutic i el pas soterrat del carrer Floridablanca. 
Tots aquests obstacles, el seu estrenyiment i l’ocupació per part de vehicles aparcats 
actua com un coll d’ampolla per a totes les persones que passegen, corren o van en 
bicicleta, obligant-los a circular per la vorera o la calçada del passeig. 
 
Fa poc temps que l’Ajuntament va enderrocar les instal·lacions del vell Club Nàutic i 
Escola Universitària del Maresme, espai que actualment està habilitat com a 
aparcament de vehicles amb una superfície aproximada de 4.500 m2. 
 
Sembla urbanísticament positiu i coherent que hi hagi una continuïtat en tot el 
passeig per poder desenvolupar les activitats esportives i de lleure i, en conseqüència 
és imprescindible habilitar l’únic tram en tot el passeig que no permet ser utilitzat pels 
passejants i/o esportistes. Aquesta habilitació no necessita de grans dotacions 
pressupostàries i, per tant, no té uns condicionants econòmics. 
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Alhora, s’hauria de resoldre el pas per sobre de la placeta soterrada del final del 
carrer Floridablanca, mitjançant pont o passera que permeti la lliure connexió a 
llevant i a ponent de l’esmentada placeta donant continuïtat al Passeig Marítim. 
 
Per aquests motius, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents  
ACORDS 
 
Primer.- Habilitar, en el termini de temps més breu possible, per a l’ús de vianants i 
d’esportistes, l’espai actualment ocupat com a aparcament de vehicles davant del 
Centre de Natació Mataró al Passeig Marítim, per tal d’acabar amb el coll d’ampolla 
que provoca en aquests moments aquest aparcament per l’exercici de les activitats 
de lleure i esportives que es desenvolupen al passeig.” 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, expressa que aquest és un punt negre del Passeig Marítim.  

En el seu moment la CUP ja vam denunciar la situació del Club Nàutic, vam proposar 

el seu enderrocament i, actualment, és un aparcament de cotxes. En aquell moment 

ja demanàvem que es fes un estudi per transformar aquell espai en un espai públic, 

un espai d’ús per a tots els ciutadans, ja sigui per fer-hi activitats com passejar o fer 

esport, etc. Nosaltres hi donarem suport, però jo els demanaria que qualsevol 

actuació que facin en aquest tram —el que es concreta just davant del Centre de 

Natació— tingui en compte un futur ús de l’actual aparcament del que era el Club 

Nàutic. Ho dic perquè un futur projecte no contradigui el que puguem fer ara d’obres 

per tal de garantir el passeig. És a dir, crec que primer hauríem de fer un projecte 

global de tot aquell espai, que tingui en compte el que és de titularitat municipal i el 

que és propietat de l’Estat, en el qual s’hi desenvolupa ara una activitat d’aparcament 

de cotxes. A partir de la negociació amb l’Estat i a partir d’un projecte ambiciós, anem 

desenvolupant aquest projecte per trams, en funció del que el pressupost permeti. 

Demanem això per evitar el que de vegades passa, que una administració fa unes 

obres i al cap del temps, per arranjar el que s’havia fet, s’ha de tirar a terra.  

 
 
 

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

pensa que Mataró avui té altres prioritats en matèria de via pública, com podria ser 

asfaltar les calçades plenes de sotracs, arreglar els forats de les voreres, posar 

senyals lluminosos i marques de pintura transversals, senyalitzar amb senyals 
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lluminosos els passos de vianants ressalts i bandes rugoses, la il·luminació de carrers 

amb escassa llum per potenciar així també la seguretat als nostres carrers.  

Per nosaltres aquestes són prioritats bàsiques a dia d’avui i són queixes que ens 

transmeten els ciutadans de Mataró. A la proposta es parla del coll d’ampolla que 

provoquen els vehicles aparcats al Centre Natació Mataró i nosaltres pensem que el 

coll d’ampolla el provocarien els usuaris del Centre Natació a l’hora de buscar 

aparcament, perquè jo em pregunto: on aparcaran totes aquestes persones? Per això 

no hi donarem suport. 

 

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

favorable a la proposta. Aquests dos punts que retira són un projecte que ja van fer 

els tècnics de la casa el 2006 i que crec que la Regidora ha recuperat i, per tant, en 

farà segurament cinc cèntims. En tot cas, per aquesta preocupació més ambiciosa 

del projecte o de la solució a trobar en aquest espai hi ha aquesta feina que es pot 

recuperar. No entraré a valorar l’enderrocament que es va fer de l’edifici del Club 

Nàutic. Cal recordar que estem en un àmbit en què la propietat és de la Generalitat 

de Catalunya. Això pot determinar què es pot fer i què no es pot fer.  

Pel que fa a aquest acord únic, des de la provisionalitat sí que se li pot donar suport i 

satisfacció a totes aquelles persones que passem per allà passejant o fent esport.  

Just davant del Club Nàutic sí que es produeix una situació caòtica que, a més a 

més, estreny el pas de la vorera. Segurament és l’espai pitjor endreçat de tota la 

façana del Passeig Marítim. Ara bé, tenim un antic espai, que és el de l’aparcament 

de l’antic Club Nàutic, que des que es va enderrocar ha quedat buit i en desús i no 

s’hi pot entrar. Si hi entren cotxes la grua s’encarrega de retirar-los. Crec que 

podríem eixamplar aquest pas de manera provisional i que no quedi subjecte a cap 

condicionant de futur. Estic segur que es pot fer amb pocs diners. A més, ens 

agradaria aprofitar l’avinentesa per reordenar els usos d’aparcament. 

També reclamem en aquella zona un espai per a motos. 

 

 

 
 



 64

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

Manteniment, manifesta el vot a favor del seu grup municipal. Li donarem suport en 

el sentit que hi cap la possibilitat de reorganitzar o ordenar tota la zona de 

l’estacionament davant del Centre Natació Mataró aprofitant que ara, en haver-se 

enderrocat el Club Nàutic, allà ha quedat un espai buit. En aquest punt conflueixen 

tres propietats: la municipal, el domini de la Generalitat i l’espai de “dominio marítimo 

terrestre” de titularitat de l’Estat. Ara per ara és difícil que puguem assumir obres, 

però sí que ens podem comprometre a fer una organització de l’estacionament de 

forma que quedi una continuïtat en el passeig, perquè la gent que vingui caminant no 

es vegi limitada només a la vorera que, entre els contenidors i els escocells de les 

palmeres, de vegades es dificulta el pas.  

Certament hi ha un projecte d’organització de la façana marítima fet pels tècnics de 

l’Ajuntament l’any 2006, que en el seu dia es va valorar en gairebé 8 milions d’euros. 

No s’ha desenvolupat res perquè afecta la zona costanera-marítima i és competència 

del Ministerio autoritzar i determinar aquestes obres.  
 

 
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.  
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18  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER TAL 

D’ESTABLIR MECANISMES DE SUPORT AL COMERÇ 

MATARONÍ. 
 

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 
“Durant les últimes setmanes s’han anat produïnt notícies relacionades amb 
l’ampliació dels horaris i dies d’obertura de  potents centres comercials propers a 
Mataró i també de la ciutat de Barcelona.  
 
Mentre que la veïna població de La Roca del Vallès demana l’execució d’una 
sentència sobre la catalogació del seu municipi com a turístic , el que suposa a la 
pràctica que el  gran centre comercial situat a aquesta població que està a poc més 
de 15 minuts en cotxe de Mataró,  podrà obrir diumenges i festius, ja que l’ajuntament 
de la Roca considera que el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya no 
frena l’efectivitat de la sentència si l’Audiència no es pronúncia, i per tant demanarà 
que s’executi la sentència per a poder començar a exercir com a municipi turístic 
anunciant la posada en marxa d’un programa de promoció econòmica per atreure 
visitants tant al Centre Comercial com a la pròpia localitat. 
 
De manera simultània s’ha publicat un estudi del Laboratori de Transferència en 
Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona en que recomana l’obertura de 10 
dies festius més a la Capital Catalana, en el que es dona a entendre que ben feta 
aquesta major obertura de comerços tindria un impacte positiu tant a la facturació 
com a la creació de llocs de treball que hipotetitza que podria situar-se al voltant dels 
500 llocs nous. 
 
L’estudi de La Universitat de Barcelona també planteja que ben fet i acotat a 
determinades dades específiques, aquest increment d’obertura  dels comerços pot 
tenir un impacte positiu pel petit comerç barceloní. 
 
En paral·lel hem pogut llegir als mitjans de comunicació  com el retard i la incertesa 
de data d’inici de les obres i d’obertura de la Locomotora Comercial al centre de 
Mataró a trencat les expectatives i els plans de negoci de comerciants que es van 
instal·lar a vies d’influència del Centre Comercial, Eix Biada-Sant Benet-Places de les 
Tereses i Cuba, i als quals aquests retard i incertesa els està provocant greus 
prejudicis. 
 
Tal i com han manifestat, alguns d’aquests comerços van obrir fa més o menys 5 
anys amb l’expectativa que generava l’imminent construcció i obertura de la 
Locomotora Comercial, expectatives que s’han vist trencades i que han generat 
desencís i greus problemes en alterar-se els seus plans d’empresa. De la mateixa 
manera aporten idees que haurien d’ésser estudiades mentre no es comenci a 
construir al solar de Can Fabregas. 
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Així doncs veiem com algunes amenaces en forma de pols d’atracció de potencials 
clients sorgeixen a prop de Mataró, tant a prop, com per veure-les com una 
competència potent pel nostre teixit comercial, mentre que una bona oportunitat per 
atreure a possibles visitants i clients cap a la nostra ciutat es retarda en el temps. 
 
A Mataró ja s’estan fent accions de promoció del comerç i la restauració, com els 
MOW,  però pensem que amb la nova situació que s’esdevindrà  de concretar-se les 
aspiracions de Barcelona i La Roca del Vallès pot significar un cop ben fort per la 
nostra activitat comercial ja molt castigada per la crisi econòmica i per una 
deslocalització cap a la perifèria de la ciutat dels centres comercials que ha fet de 
barrera a l’arribada a les zones comercials tradicionals de nous clients i és per tots 
aquest motius que proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.-L’Ajuntament de Mataró encetarà un debat al sí de tots els seus organismes i 
consells relacionats amb el comerç i la promoció de ciutat per tal de dissenyar un 
seguit d’actuacions que ens permetin fer front amb alguna garantia d’èxit a aquests 
possibles competidors. 
 
2.-L’Ajuntament de Mataró junt amb les associacions de comerciants per tal de 
planificar i en el seu cas articular mesures pal·liatives a la situació que ha generat i 
pugui generar el retard en la construcció de la Locomotora Comercial al centre de 
Mataró i escoltar possibles actuacions a portar a terme. 
 
3.-L’Ajuntament reactivarà “l’acord d’obres i millores de 2007” conveni signat amb una 
desena d’ entitats comercials i de restauració per tal de millorar la competitivitat dels 
comerços i restaurants situats als entorns del futur Corte Inglès, i del qual el Govern 
actual ja se n’havia fet resó als inicis de l’any 2012. Aquest pla de millores preveia tot 
un seguit d’actuacions en l’àmbit urbanístic en els carrers veïns, i també la 
dinamització comercial de l’anomenada “shopping line” o línea de continuació que ha 
d’unir la zona de Comerç de Mataró Centre amb la zona de Peramàs  Esmandies, 
l’Eix de Cerdanyola i la zona de Boulevards de Mataró.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, explica que, a diferència del Sr. López, quan sent que els comerços obriran 

més de 10 dies festius durant aquestes festes li sona a precarietat laboral i no pas a 

un impacte positiu i més facturació. A diferència de vostè, que ens planteja un estudi 

que diu que això pot beneficiar el petit comerç si es planteja ben fet, a mi em ve al 

cap que aquesta és una tendència que ja hem vist en la que els comerços més 

potents s’acaben menjant els més petits o mitjans.  

Per nosaltres el model Roca Village no és un model d’èxit, si entenem com a tals els 

projectes en els quals hi guanya tothom. Roca Village és un model d’èxit per a unes 

empreses molt concretes però per a la ciutat de La Roca. Vostès se’n van a La Roca i 
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allà no hi troben res o, en tot cas, un model comercial desèrtic. A la seva proposta hi 

traspuen alguns aspectes positius. Positiu perquè parla de generar diàleg, cosa de la 

que estem a favor, sobretot en el sector comercial, en el que hi ha moltes realitats i 

molts interessos i on malauradament el petit i mitjà comerç de la nostra ciutat té 

dificultats. Suposo que aquest diàleg ja s’està fent. Vostès parlen també d’enfortir uns 

eixos i nosaltres sempre hem defensat enfortir  eixos de ciutat que enllacin comerç, 

cultura i oci en un model de ciutat més compacte sense que quedin zones aïllades. 

Nosaltres sempre hem defensat aquest model comercial del petit i mitjà comerç. No 

hem defensat mai l’arribada d’El Corte Inglés. Trobem a faltar propostes concretes 

per poder-nos posicionar.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que amb la incorporació del punt 3, la 

proposta queda concreta. Crec que l’acord d’obres i millores del 2007 conté 

precisament propostes concretes per reactivar aquest petit comerç que ha de ser la 

punta de llança de la recuperació econòmica de la nostra ciutat. No podem deixar-lo 

morir ni abandonar-lo, cosa que no crec que hàgim fet perquè hem estat treballant en 

aquest sentit. M’agradaria que hi hagués un programa d’actuacions amb un calendari 

concret i una partida pressupostària concreta perquè no quedi tot en un no-res. Per 

exemple, al primer acord es parla d’encetar un debat, aquest debat es comença, però 

també s’ha d’acabar. Necessitem dates concretes. Nosaltres li donarem suport 

perquè volem que aquesta ciutat surti del pou de la crisi econòmica en un moment en 

què les xifres d’ocupació empitjoren molt a la nostra ciutat.  

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

expressa que a Mataró, igual que a la resta de Catalunya, s’està destruint un nombre 

important de llocs de treball. Mentre els grans cada vegada són més grans, els petits 

cada vegada són més petits. Cada vegada els petits comerciants es troben amb més 

dificultats per poder mantenir els seus negocis en front de la competència deslleial. 

En aquesta ciutat són diversos els comerços familiars de tota la vida que han acabat 

tancant. Per això creiem que és molt important conscienciar la societat sobre la 
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importància de mantenir viu el teixit comercial i el comerç de proximitat. Si no posem 

en marxa les eines que tenim al nostre abast, aquesta serà una ciutat cementiri. 

Cada vegada són més els ciutadans de Mataró que opten per anar a Granollers a fer 

les seves compres. No m’estranya perquè Granollers té uns carrers que conviden a 

passejar-hi. Mataró és una ciutat cada cop més degradada i té uns carrers que no 

conviden a passejar. Podeu sortir a parlar amb els comerciants de la ciutat i ells 

mateixos us ho diran. Entenem que s’ha d’emprendre una política fiscal destinada a 

reactivar l’economia. Compartim el fet d’encetar un debat en el si dels organismes de 

l’Ajuntament i els consells relacionats amb el comerç i la promoció de la ciutat per tal 

que totes les parts implicades puguin dir la seva, però hem trobat a faltar propostes 

concretes.  

 
 

 

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

la presentació d’aquesta proposta de resolució. Nosaltres no ens la prenem com un 

retret, sinó tot el contrari. Ens la prenem com la certificació que tenim tots una prioritat 

de  millora de la ciutat. Són prioritats que estan al nostre pla de mandat i ens agrada 

compartir-ho, perquè almenys en alguns temes ens acostem a aquest gran pacte de 

ciutat, com en el tema d’El Corte Inglés. Per tant, com que ens l’agafem en positiu, la 

votarem a favor. Al juliol del 2011, a les primeres converses que vam tenir amb els 

comerciants de la ciutat, va sortir aquest acord de 21 de març de 2007, que és un 

acord important, amb moltes actuacions que vam posar en valor a finals del 2011 

amb 12 milions d’euros. Aquest valor ha baixat una mica gràcies a diferents ajustos 

de les obres que s’han fet. Al juny del 2012 es va començar a treballar en fer atractiu 

tot això per buscar diners, i es va presentar aquest dibuix, que no és res més que la 

plasmació d’aquestes accions que es van acordar amb els comerciants, afegint-hi 

l’accés directe a l’estació. A nivell de calendari, estem treballant fort perquè al 2014 

tinguem tota la part del carrer de Cuba feta amb prioritat invertida. La part de 

muntanya de la Plaça de les Tereses també està dins d’aquesta acció. Això es farà 

amb fons europeus. Dels 600.000 euros totals que costa aquesta obra, a l’Ajuntament 

de Mataró només li costarà 150.000. Si tot va bé, això estarà fet l’any que ve.  

També tenim una oportunitat molt important amb la fi de la concessió de l’aparcament 

de la Plaça de les Tereses, que és un punt clau de tot aquest shopping line. 
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Hem de plantejar-ho molt bé tot plegat, fins i tot hem pensat plantejar potser un 

concurs d’idees per veure què podem fer amb aquest punt neuràlgic de la ciutat en el 

que al 2017 s’hi podrà actuar i hi haurà diners per fer-ho, perquè es renova la 

concessió de l’aparcament. Si trobem diners en un altre lloc, no dubtin que es 

prioritzaran per les accions que hi ha en aquest pla d’acció.  

S’ha parlat de Granollers i altres ciutats. És veritat que hem tingut un seguit de 

mancances d’inversió a les nostres zones comercials, i és per això que estem 

treballant moltíssim amb les associacions de comerciants perquè puguin tenir els 

mitjans per competir en igualtat de condicions amb aquests grans centres comercials 

que inverteixen tant en màrqueting. Gràcies a la feina en comú i la gran feina que 

esta fent Unió de Botiguers, ara tenim el despatx del cap de servei de Promoció de 

Ciutat al costat del despatx d’Unió de Botiguers de Mataró. Per tant, es parla cada dia 

a priori de qualsevol dels temes que es plantegen, amb tot l’interès del món per 

poder-hi invertir. Tenim aquestes dues oportunitats al 2014 i al 2017. 

 

 

 

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

Catalunya, agraeix tots els grups que vegin la proposta des del punt de vista positiu.  

Penso que de vegades valem més pel que callem que pel que diem. Per tant, 

prefereixo no respondre al Sr. Safont-Tria. Sra. Lora, li ha fet molt bona propaganda a 

una població veïna amb la qual competim.  

 
 
 

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

respon que s’hauria d’agafar l’exemple d’altres municipis com a punt de comparació. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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19  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER 

ELABORAR UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER EVITAR LA 

MATANÇA DE XAIS SENSE CAP MENA DE CONTROL A MANS 

DE MUSULMANS AMB MOTIU DE LA “FESTA DEL XAI” I 

INCLOURE EN L’ORDENANÇA DE CIVISME SANCIONS PER 

AQUESTES MATANCES IL•LEGALS.  
 

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

presenta la proposta següent: 
 
“La “festa del xai” és juntament amb el final del Ramadà, la celebració més gran per 
als musulmans. 
 
Atès que el sacrifici d’animals té certs requisits de sanitat animal, com l’estat de salut 
correcte de l’animal viu, de benestar animal, allotjament i sacrifici correcte,  i de 
l'eliminació dels teixits resultants del sacrifici, així com de la presència d’un veterinari.  
 
 Atès que tots els llocs on se sacrifiquen animals per al consum humà han de complir 
una sèrie de requisits, i atès que els animals han de ser sacrificats en un escorxador 
homologat, i a la ciutat de Mataró la majoria de la comunitat musulmana no ho fa així, 
ja que en la majoria de casos ho fa de forma clandestina i sense cap tipus de control 
sanitari.  
 
Atès als problemes de convivència que ocasiona aquesta matança en comunitats de 
veïns, arran de les males olors que els animals morts provoquen, inclús hi han 
ciutadans de Mataró que s’han trobat amb la terrassa del seu habitatge plena de 
sang, a conseqüència d’aquesta “festivitat” per part d’uns veïns musulmans, on 
utilitzen els habitatges com a escorxadors improvisats i clandestins sense cap tipus 
de control higiènic-sanitari. Creiem que s'hauria de fer un major control d’aquestes 
pràctiques per evitar per una banda les molèsties als veïns, el patiment dels animals i 
per tal de què compleixin amb la legalitat vigent. 
 
Atès que ens hem trobat que els ciutadans que ens trameten les queixes en matèria 
d’aquesta festivitat no denuncien a la Policia Local el succeït per diverses raons: una 
perquè tenen por, i també perquè desconfien de què la denuncia serveixi per algo. És 
per això que creiem que des de l’Ajuntament de Mataró s'ha de donar la confiança de 
què si els ciutadans denuncien aquestes possibles il·legalitats, s’actuarà per tal de 
què es compleixi la legalitat. 
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 És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de 
Mataró, sol·licita l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Abans de què arribi la pròxima festivitat del xai, l’Ajuntament de Mataró buscarà la 
formula per tal de què els ciutadans s’animin a denunciar a les competències 
municipals (Policia/Ajuntament) aquestes possibles il·legalitats. 
 
2.- l’Ajuntament de Mataró vetllarà per tal de què es compleixi la legalitat vigent 
enfront a la festivitat de la matança del xai. 
 
3.- Un major control d’aquesta pràctica per evitar els problemes que ocasiona a les 
comunitats de veïns i per fer complir la legalitat vigent.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, explica que venint ell de pagès sap que històricament s’ha matat l’aviram i 

que algunes masies també fan la matança del poc i que és un tema que coneix 

directament i que té la seva problemàtica. Ara bé, també li he de dir que jo no sóc 

islamofòbic. Vostè ha fet una proposta de resolució en la qual surt cinc vegades la 

paraula musulmans lligada a termes com il·legalitat, forma clandestina, sancions molt 

greus, etc. Jo ni soc islamofòbic ni milito en un partit feixista que reiteradament pot 

anar presentant propostes on es criminalitza col·lectius d’aquesta ciutat. Vostès fan 

afirmacions que si són certes les haurien de denunciar. Que de manera genèrica es 

criminalitzi un col·lectiu ho trobo greu, de mala educació i perillós. Per això nosaltres 

votarem en contra de la seva proposta.  

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que aquesta necessitat constant de 

desqualificar i criminalitzar determinades persones, sense possibilitat de defensa, per 

la pertinença a un grup o col·lectiu determinat; aquesta demagògica manipulació dels 

fets a la recerca d’exacerbar les pors i frustracions col·lectives contra un enemic 

comú, en aquest cas, els immigrants musulmans; aquesta desinformació, la 

manipulació d’uns possibles, que no demostrats, fets per fer-los aparèixer com a font 

de conflicte de conseqüències gravíssimes per la nostra salut; aquests trets distintius 

que farceixen la seva PDO (“proposta de l’odi”), són trets característics del feixisme i 

de la xenofòbia.   
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No vull entrar a desgranar una per una les seves frases insidioses, demagògiques i 

xenòfobes contingudes a la seva PDO. Tan sols li diré que la seva única aportació a 

aquesta ciutat és l’aportació de l’odi concentrat sobre un determinat col·lectiu, amb 

l’únic objectiu de trencar la convivència i la cohesió social de la nostra ciutat. Lluny de 

buscar solucions als problemes, lluny d’acostar persones, el que vostès fan és 

incentivar l’odi d’uns contra els altres. Fan aparèixer la immigració com una mena de 

monstre de set caps disposat a decapitar la nostra societat occidental, quan el 

principal perill d’una democràcia és el que vostès encarnen i desprenen: odi i 

feixisme. A vostès els importa ben poc que matin o deixin de matar l’animal, vostès el 

que pretenen és mostrar els salvatges i deshumanitzats que són i cito literalment una 

frase de la seva PDO: “la majoria de la comunitat musulmana fa sacrificis sense cap 

tipus de control”. Qualsevol pràctica que infringeixi mal als animals és condemnable, 

com ho pot ser la matança del porc, que precisament a Viladecavalls hem aturat 

nosaltres, juntament amb Anima Naturalis. La condemna hauria de ser pel patiment 

dels animals i deixi’m que sospiti el mal fi de les seves intencions quan vostès són 

incapaços de defensar els drets humans, com el President de PxC de Sant Boi que 

va dir que s’havien d’electrificar les tanques perquè els immigrants no entrin a territori 

espanyol. Mentre la resta de grups d’aquest Ajuntament ple rere ple presentem 

propostes per tal de pal·liar el patiment de la nostra ciutadania en aquest entorn de 

crisi, vostès es dediquen a conrear l’odi. Vostès sí que són perillosos, Sra. Lora.  

Davant d’aquesta arma de destrucció massiva de l’odi contra la que vostès pretenen 

dinamitar la nostra convivència, els d’ICV-EUiA, hereus del PSUC, partit que va 

liderar la lluita antifeixista, nosaltres som una arma de contenció massiva contra els 

intolerants i feixistes. Amb les armes que ens atorga la democràcia lluitarem amb 

totes les nostra forces, des de la legalitat, per proscriure’ls de la nostra societat 

democràtica. 

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

Catalunya, manifesta que no cal ni un extrem ni l’altre. Preferiré sentir la resposta de 

la Sra. Ortiz o la Sra. Calpe per posicionar el nostra vot. A mi també m’ha vingut 

alguna persona a queixar-se de les molèsties de trobar-se un xai penjat a la façana 

de davant de casa seva fa molt pocs dies a Cerdanyola. Fins i tot ens van fer arribar 

les fotos, el que passa és que no es van atrevir a denunciar-ho. 
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En aquesta ciutat hi ha hagut una celebració que, fins a cert moment, es deia la festa 

del xai. En un altre moment va passar a ser la festa marroquina. A més a més, la va 

patrocinar una multinacional de les telecomunicacions que va muntar un seguit de 

cistelles de bàsquet, algun locutori, etc. A mi el propi fet de la matança no 

m’escandalitza, a mi em preocupa que això passi a la meva ciutat i que hi generi 

molèsties. Jo no tinc la sensació que això sigui un fet generalitzat. 

Avui hem llegit la declaració del Dia Internacional de la Violència contra les Dones i 

l’entitat que organitzava això deia a la seva pàgina de Facebook el següent: 

“¿Hemos entendido qué es el nijab y por qué lo llevamos, hermanas? En nombre de 

Alá el clemente, el misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Alá”, i més 

endavant segueix dient: ”A veces tengo la sensación de que algunas de nuestras 

hermanas no entendieron el significado de lo que Alá pide al ordenar que se pongan 

el nijab. Primeramente están las que piensan que no es obligatorio, lo cual es un 

error, pues Alá es claro cuando dice en la sura 24.30: ‘Di a los creyentes que bajen la 

mirada y guarden sus partes privadas. Eso es más puro para ellos. Es cierto que Alá 

sabe perfectamente lo que hacen y di a los creyentes que bajen la mirada y guarden 

sus partes privadas y que no muestren sus atractivos a excepción de los que sean 

externos y que se dejen caer el tocado sobre el escote’”. Això va acompanyat d’una 

vinyeta en la qual es veu una noia amb una carpeta, suposo que va cap a la 

universitat, que porta el cabell descobert i que dues senyores amb el cabell cobert li 

diuen: “Fíjate, sin nijab, no le dará vergüenza. Esto cada día está peor”. 

No tinc la sensació que a Mataró s’estiguin produint matances de xais. Em consta 

que hi ha hagut molèsties, però no per la matança, perquè segurament van comprar 

el xai ja mort i el van penjar perquè no es menja el mateix dia que es mata. Una altra 

cosa és el que pensen aquests senyors i, per mi, no és ni tolerable ni respectable. 

Ens sembla molt malament crear alarma i perseguir per sistema algú, però s’haurà de 

perseguir qui no es comporti i no s’haurà de perseguir qui es comporti.   

 
 

 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, manifesta el vot 

contrari del seu grup municipal. El nostre model de ciutat no és el model de la reacció 

ni és el d’animar la gent a denunciar. El nostre model és el de la prevenció, el del 

diàleg, el de la convivència, el de la pedagogia i fins i tot el de la coresponsabilitat. 
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Coresponsabilitat, que és el que ha ajudat molt a construir aquesta ciutat durant molts 

i molts anys, sobretot els darrers 35 anys; la coresponsabilitat entre els agents socials 

d’un territori i els diversos governs i mandataris que hi ha hagut en aquesta ciutat.  

Nosaltres no estem pel xoc de trens i aquesta proposta de resolució ens demana que 

hi hagi un xoc de trens sense marxa enrere entre dos comunitats que hi ha a Mataró i 

que hem de conviure per sempre més. Quan hi ha un xoc de trens costa generacions 

i generacions fer marxa enrere. Sabem que la situació en alguns barris de la ciutat no 

és la que més ens agradaria. La crisi, que és la real preocupació, fa que moltes 

famílies ho estiguin passant molt malament i que la lluita per espais comuns, espais 

físics i de recursos, sigui aferrissada. Per això passen segons quines coses. Aquest 

problema s’ha de tractar des de l’arrel a partir de la pedagogia, la feina en xarxa amb 

les entitats i la coresponsabilitat, i no forçar un estat policial. Perquè vostès, a l’hora 

que ens demanen evitar el patiment dels animals, ens demanen que s’animi els 

ciutadans a denunciar, justament el mateix a què s’animava en aquest país entre el 

1939 i el 1975. 

 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, explica que la 

Sra. Lora va enviar tres propostes diferents. Ens en va enviar primer una, la va 

rectificar, i finalment n’ha presentat una altra quan va saber que anava molt 

equivocada, que de normativa ja n’existia i que el responsable d’aquesta normativa i 

de fer-la complir era la Generalitat de Catalunya. Ha intentat anar-ho modulant però, 

malgrat tot, això no fa possible votar de cap de les maneres aquesta proposta.  

Aquest govern i qualsevol altre que hagi tingut aquesta ciutat sempre han vetllat 

perquè es compleixi la legalitat. En tot cas, no cal ni arribar als acords. Només veient 

la part expositiva és evident que això no s’ajusta a la realitat de cap de les maneres. 

Si la seva descripció tingués una petita semblança amb la realitat, crec que la ciutat 

ho sabria. Quant a la por, si això fos amb la dimensió que s’expressa aquí, és 

impossible que tothom tingués aquesta por i és evident que els primers que fallen 

són vostès de no posar-ho en coneixement quan és l’hora i no portar una proposta de 

resolució avui aquí. També emplaço al Sr. López que, encara que sigui passada la 

celebració, si hi ha algun cas a saber, ens el posi en coneixement perquè farem el 
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que haguem de fer. La Generalitat té normativa, la té editada, es pot trobar fàcilment 

a Internet, n’ha fet fulletons i l’Ajuntament de Mataró, a través de les entitats 

musulmanes de la ciutat, col·labora en la difusió d’aquesta normativa. Ni aquest any 

ni molts anteriors tenim coneixement de cap denúncia feta de cap cas ni a la Policia 

Local ni als Mossos d’Esquadra. Per tant, el nostre vot serà negatiu. 

   
 

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

manifesta que és una falta de respecte que el Sr. Alcalde no hagi intervingut al 

respecte d’aquestes declaracions dels grups municipals, cosa que el seu company de 

partit, el president del Consell Comarcal, sí que ha fet en reiterades ocasions. Les 

matances d’animals a les cases ha sigut antigament una tradició molt arrelada, 

sobretot la matança del porc a Galícia. Allà es compleix la legalitat vigent. Allà es va a 

un escorxador oficial, amb presència d’un veterinari, etc. Jo em pregunto, per què 

aquesta comunitat no compleix la legalitat? I dic aquesta comunitat perquè és la 

musulmana. Si fos una altra comunitat diria l’altra comunitat.  

Pel que fa al Sr. Safont-Tria, a mi em preocupa la problemàtica de la comunitat de 

veïns que se’ns han queixat. Ens preocupa que aquestes queixes es derivin d’un 

incompliment d’una normativa.  

Respecte al Sr. Esteve que es queixa que nosaltres tenim islamofòbia, això és 

mentida, simplement transmetem unes queixes que ens transmeten els ciutadans. 

Sap l’aportació que ha fet vostè, Sr. Esteve? Surti al carrer i pregunti per la gestió del 

tripartit. Amb això li dic tot.  

Pel que fa al Sr. López, no sé si vostè ha comentat que no tenia constància que hi 

havia algunes matances de xais al nostre municipi. Li he de dir que aquest any sí n’hi 

ha hagut. Hi ha ciutadans que no denuncien per por i si em transmeten les queixes a 

mi és la meva obligació portar-ho a la sala de plens. 

El PSC comentava que no és el seu model. Em pot dir quin és el seu model de tots 

aquests anys de gestió a l’Ajuntament de Mataró i els resultats? M’agradaria saber-ho 

i quedés gravat per tal que totes les persones que ja no dipositen la confiança en 

vostès ho puguin veure. 

Sr. Joaquim Fernández, aquesta proposta de resolució no és cap trampa. Aquesta 

proposta es va modificar perquè vam entendre que les formacions polítiques d’aquest 
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consistori estan acostumades a fer polítiques bonistes en matèria d’immigració i en 

matèria d’aquest col·lectiu. Vam decidir modificar-la per tal que vostès se sentissin 

més còmodes a l’hora de votar-la; perquè a mi em semblava bé tal com estava.  

Per totes aquelles persones que diuen que no tenen constància que hi hagin 

matances al nostre municipi, m’agradaria portar unes fotos del barri de Cerdanyola, 

de la festivitat del xai d’aquest any. Lògicament he tapat la cara de les persones. Això 

són matances il·legals que no compleixen la normativa vigent al barri de Cerdanyola.  

 

 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que si la Sra. Lora té proves que 

això és així, les faci arribar on convingui. Entenc que vostè tingui la necessitat 

d’ensenyar les fotos primer a la càmera abans que a aquells als que s’està dirigint. Si 

vostè està denunciant alguna cosa i no fa la denúncia allà on toca, nosaltres pensem 

que vostè ve aquí a fer el seu discurs, però no té cap interès en absolut en eradicar 

comportaments individuals d’algú en concret. Li recomano que la llegeixi al diccionari 

la definició de la paraula “feixisme”. Quan algú pretén criminalitzar algun col·lectiu en 

funció del seu origen o de la seva religió la història està plena de comportaments 

d’aquestes característiques que han acabat molt malament. Si vostè fa la consulta al 

diccionari, veurà que aquests comportaments i feixisme són dues coses sinònimes.  

 
 

 

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

Catalunya, explica que té coneixement d’una incidència al carrer Vitòria, a tocar amb 

Gatassa: a un quart pis hi havia penjat un xai. A més aquest és un pis “patera”, a 

veure si fem alguna cosa. Sra. Lora, aquestes fotos poden ser a Cerdanyola o a 

qualsevol altre lloc. Només demano que si realment en té coneixement ho comuniqui.  

També li demano que no generalitzi. Quan parli de bonistes, no generalitzi perquè jo 

també podria dir-li bonista a vostè, per exemple aquesta tarda quan hem votat la 

proposta d’amortitzar dues places, una era precisament per a nouvinguts i no hi ha 

votat en contra. Ens han arribat queixes, però no ens ha arribat que s’hagin sacrificat 

a Mataró. Ens han dit que se l’han trobat penjat a la terrassa. No ens agrada que els 

ciutadans vagin fent de confidents a la policia.  
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No podem votar a favor de la proposta perquè pensem que no s’ajusta a la realitat i 

que d’una anècdota no en podem fer una categoria.   

 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu que el ple no és un espai per denunciar 

ningú. Si s’ha de fer denúncies hi ha una via judicial i una via policial. Li demanaria al 

Sr. Alcalde, com a moderador del ple, que quan això es produís ho tallés.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 3, corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya.   
Vots en contra: 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). 

Abstencions: Cap.  

 

 

20  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA  EL  GRUP  

MUNICIPAL  SOCIALISTA PER A L’OCUPACIÓ A LA NOSTRA 

CIUTAT.  
 

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, presenta la 

proposta següent: 
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“L’estructura econòmica del Maresme durant la darrera dècada l’ha fet molt sensible a 

la crisi.  

Fins l’any 2005 l’activitat del gènere de punt va ser un motor important a la nostra 

ciutat, però l’eliminació dels aranzels comercials a escala internacional va provocar la 

pràctica desaparició d’aquesta indústria a la ciutat.  

Des de finals dels 90 i fins l’any 2008 la construcció va ser l’altre motor econòmic 

destacat a tota la comarca, i també a Mataró. 

Malauradament el creixement de l’atur a la comarca durant el darrer lustre no ha 

deixat de créixer i actualment es situa en el 17’3% de la població activa. El nombre 

total de parats ha passat dels 22.767 al setembre de l’any 2008 als 38.868 al 

setembre de l’any 2013. Aquestes dades esfereïdores, han portat a una taxa 

acumulada del creixement de l’atur a la comarca en els darrers 5 anys d’un 70%! 

A Mataró, hi havia a finals de setembre 14.324 persones a l’atur, el que  suposa el 

21’7% de la població activa.  

És per això que cal aprofitar les diferents oportunitats que Mataró i la comarca 

ofereixen de cara a pal·liar aquest greu problema de l’atur. 

Entre d’altres, cal destacar a Mataró, en aquests darrers temps, l’aparició de noves 

empreses fruit de l’empenta de l’emprenedoria i el creixement d’algunes indústries 

vinculades bàsicament a les noves tecnologies al servei de les empreses i a la 

indústria tèxtil amb el TECNOCAMPUS i CETEMMSA al capdavant, entitat aquesta 

darrera que està fent grans passos en la recerca aplicada d’electrònica impresa 

afegint valor als productes i liderant la tendència de smart textiles a nivell 

internacional. 

Cal destacar també, que hi ha tot un seguit de projectes, en molts casos promoguts 

des del sector públic local i vinculats a sectors econòmics emergents amb base 

tecnològica, que estan començant a generar empreses i en un futur proper, 

probablement, nous llocs de treball. Caldrà recolzar i cuidar aquest nou teixit per 

afavorir primer el seu arrelament al territori i segon garantir la seva continuïtat. 

En aquest àmbit és destacable el lideratge públic que en els darrers anys molts  

ajuntaments han realitzat per atraure empreses, ajudar als emprenedors i impulsar  

“partenariats” públic - privats amb unes grans possibilitats. 

Per altra part, està demostrat que els territoris que han preservat una certa diversitat 

econòmica i els elements més singulars de la seva economia productiva, són els que 

millor estan resistint l’embat de l’actual crisi. Per això és fonamental recuperar i 
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enfortir els sectors econòmics que tradicionalment han donat nom al Maresme i a 

Mataró.  

La gran i principal preocupació dels ajuntaments ha de ser, avui, l’ocupació. Els 

municipis han de ser, sobretot, agents actius en la rebaixa de les taxes d’atur. 

L’Ajuntament de Mataró ha de seguir compromès a lluitar contra l’atur i a promoure 

l’ocupació en qualsevol de les seves vessants. En aquest sentit, fa més d’un any, va 

aprovar l’activació del Pacte Econòmic i Social, que havia de definir noves estratègies 

de futur per la a ciutat, i que després de diverses reunions ha de seguir treballant per 

transformar en accions les línies mestres de la re-activació econòmica de la ciutat,  

També, i sempre vinculat al tema que ens ocupa, fa dos mesos, al passat Ple de 

setembre, es va aprovar una Proposta de resolució, a iniciativa d’aquest grup 

municipal, sobre l’ocupació juvenil de la qual esperem conèixer, ben aviat, les 

primeres propostes d’actuació per part del Govern Municipal, en el marc tal com es va 

acordar, del Consell Econòmic i Social. 

És per tot això i veient que aquesta greu situació encara no mostra el seu final que el 

Grup Municipal Socialista proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

1. L’Ajuntament  es compromet a posar en marxa un pla d’ocupació propi  no 

limitat a la convocatòria de 58 places finançades pel SOC actuals sinó 

treballant amb Generalitat i altres administracions per aportar els recursos 

propis disponibles a un pla especialment orientat a la població en situació més 

vulnerable i amb major risc d’exclusió laboral.  

2. L’Ajuntament, conjuntament amb el Consell Econòmic i Social i totes les 

organitzacions socials vinculades als sectors econòmics,  es compromet a 

seguir buscant i a tirar endavant noves línees d’ocupació que puguin ajudar a 

fer créixer nous sectors productius.  

3. L’Ajuntament impulsarà el suport a l’economia innovadora de nous sectors en 

expansió (turístic, cultural, esportiu, nàutic,...), i facilitarà el reciclatge 

professional dels emprenedors en general per tal que, si s’escau, puguin fer el 

pas cap a nous sectors productius. 

4. L’Ajuntament potenciarà l’  assessorament a empreses de nova creació i/o a 

l’ampliació i millora de les ja existents mitjançant suport en la tramitació, 

anàlisi i valoració de la viabilitat de l’empresa, etc. 
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5. L’Ajuntament potenciarà espais per tal que els joves emprenedors hi puguin 

desenvolupar les seves iniciatives, per bé que moltes vegades l’espai esdevé 

un condicionat per a l’inici de noves activitats. 

6. L’Ajuntament impulsarà les empreses d’economia verda, mitjançant incentius 

a les noves empreses que s’hi vulguin dedicar a fi de seguir treballant  per un 

territori més sostenible. 

7. L’Ajuntament impulsarà i seguirà donant suport a noves empreses d’economia 

social que puguin néixer mitjançant accions de formació i d’orientació amb la 

implicació de les entitats i agents econòmics i socials de la ciutat. 

8. L’Ajuntament continuarà liderant l’Associació Maresme Marítim, i apostant per 

noves línees de formació, com les ja iniciades amb el projecte MarésMés, de 

cara a preparar professionalment a la població desocupada per a noves 

tasques vinculades a aquest creixent sector productiu. 

9. L’Ajuntament aprofundirà en la re - industrialització de la ciutat tot accelerant 

els treballs per aprovar un pla de millora de la competitivitat  dels actuals 

polígons industrials que valorarà les actuacions prioritàries com la millora de la 

mobilitat, la senyalització, les comunicacions, els serveis o les infraestructures 

tecnològiques d’acord amb la recentment creada Agrupació d’empresaris per 

la millora dels Parcs d’Activitat Econòmica de Mataró (PAE).” 
 

 

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

Popular, comparteix la preocupació. Darrerament tenim dades que ratifiquen el que ja 

sabem: la ciutat de Mataró estadísticament és de les pitjors del país a nivell de taxes 

d’atur. Superem el 22%. Vostès saben que nosaltres fem una crítica a l’actual model 

social, econòmic i polític. Estem en una crisi sistèmica, és cert, però hem de 

començar a reflexionar per què Mataró té una taxa d’atur tan elevada en comparació 

amb altres ciutats. La taxa a nivell català supera el 16%, però fins al 22% què ha 

passat? De ben segur que hi ha coses que es deuen haver fet malament.  

Tenim una realitat laboral amb una ocupació massa centrada ara mateix en el sector 

terciari, la qual cosa la pagarem. Venim d’una destrucció del sector tèxtil per diversos 

motius, a part de les polítiques internacionals i de l’actual comerç que hi ha amb 
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altres països on es rebenten preus. Hauríem de fer autocrítica sobre quines han estat 

les polítiques d’innovació que tocaven en el moment que tocaven. També haurem de 

començar a pensar que la situació que tenim és també fruit d’un abús del que ha 

estat l’ocupació en el sector de la construcció, que després ha caigut en picat. 

Per tant, la ciutat de Mataró és hereva, no només d’un context social capitalista, sinó 

també d’unes molt males polítiques que ens han abocat a una situació molt difícil.  

Aquests dies s’està celebrant el debat de pressupostos al Parlament català. Ahir el 

Sr. Mas deia: “Això és un bla, bla, bla.”. Això ve a dir que molts cops es presenten 

propostes o iniciatives que no deixen de ser palla i paraules sense concreció. Potser 

és el que comencem a necessitar a Mataró: concreció i objectius concrets.  

En definitiva, compartim la proposta que es presenta, però demanem concreció: “Ens 

comprometem a seguir buscant noves línies d’ocupació”, però com? “L’Ajuntament 

potenciarà l’assessorament a empreses de nova creació”, però com farem millor això 

que ja es feia? Falta concreció perquè la gent no es faci falses il·lusions.  

També és veritat que algú haurà de començar a parlar de com se soluciona la manca 

de crèdit, perquè molta petita i mitjana empresa té dificultats. O comencem-nos a 

qüestionar les retallades al sector públic, la qual cosa comporta que molta gent 

estigui a l’atur. Aprofito per donar la meva solidaritat a tota la plantilla de treballadors 

del sector públic que treballava a Ràdio Televisió Valenciana i que s’han vist 

expulsats dels seus llocs de treball d’un dia per l’altre. S’han de començar a plantejar 

coses com la reducció de la jornada laboral o, a nivell local, començar a definir quins 

han de ser els sectors productius i com els hem de potenciar. També hem de donar 

eines per a l’autoorganització de la classe treballadora a través de l’autoocupació o 

de projectes de caire cooperatiu o que busquin solucions a petita escala a necessitats 

reals que tenim ja. No hi votaré en contra perquè hi ha bona voluntat rere la proposta, 

però només amb bones intencions no arribarem gaire lluny. 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que al ple del 5 de setembre el PSC va 

presentar una proposta contra l’atur juvenil i ara presenta aquesta proposta per a 

l’ocupació, molt més extensa que l’altra. Benvinguda sigui aquesta proposta, com 

benvinguda ho va ser l’altra. Amb les xifres d’atur d’aquest mes d’octubre en augment 
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és realment esfereïdor el panorama econòmic a Mataró. Per tant, tots els esforços i 

més els hem d’emprar en intentar pal·liar aquesta sagnia de persones desocupades.  

Però cal avançar més. En aquest sentit, tornaré a fer referència al que ja vaig dir el 5 

de setembre i és que necessitem saber quants diners tenim per fer front a totes 

aquestes propostes que ja s’aniran concretant, d’on els podem treure i de quant 

disposem. Jo els avanço que el nostre grup, en l’elaboració i debat del pressupost, 

aprofitant el que hi ha sobre la taula, presentarà propostes quantificades amb 

projectes molt concrets a l’espera que puguin ser aprovades o acceptades pel 

govern. Propostes que siguin assumibles, tenint en compte la situació econòmica que 

tenim. Tal com diu la mateixa proposta de resolució, en aquests moments la principal 

preocupació dels ajuntaments ha de ser l’ocupació, perquè d’aquí deriva tot. Hem 

d’intentar recuperar al màxim l’activitat productiva de la ciutat.  

Per tot plegat, hi votarem favorablement.  

 

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

comença dient que en aquesta proposta de resolució, en la part expositiva, se’ns 

parla de l’activitat del gènere de punt, que va ser un motor molt important a la nostra 

ciutat, i també ens diuen que l’eliminació dels aranzels comercials o, millor dit, la 

desprotecció en la qual ens van deixar va provocar la desaparició d’aquesta indústria. 

Per què no proposem llavors a Brussel·les una política d’aranzels i duanes per evitar 

la competència deslleial i aturar d’una vegada per totes la destrucció de llocs de 

treball? La globalització és la mare de totes les crisis econòmiques recents i futures, 

perquè qui es va poder creure que era possible una globalització sense que abans 

existís una igualtat en condicions de producció? Qui podia creure que els nostres 

llocs de treball i salaris podien competir amb el treball esclau i els salaris de misèria 

del Tercer Món? Qui no va poder preveure que la globalització implicaria l’atur a 

Europa i que l’atur s’agreujaria encara més amb la importació massiva de mà d’obra? 

I és que la globalització i la deslocalització han afectat durament Mataró i no només la 

nostra ciutat, sinó també arreu de Catalunya, on tenim un seguit d’empresaris que 

lluiten dia a dia per poder mantenir i augmentar els seus beneficis, la seva producció, 

el seu nivell d’ocupació i, en definitiva, per sobreviure. La globalització ens ha portat, 
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d’una banda, migració massiva i, de l’altra, s’ha endut la nostra indústria. I la nostra 

ciutat n’és testimoni.  

Respecte a la proposta, nosaltres hi votarem a favor. És una proposta en què trobem 

a faltar propostes concretes, però hi votarem a favor perquè les intencions són bones 

i les compartim. Creiem que hem de ser realistes i fer propostes efectives com les 

que hem esmentat. No podem construir piràmides i creure’ns faraons. 

 

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

Catalunya, dóna suport a la proposta i opina que el fòrum de debat on s’han de 

discutir quins han de ser els plans d’ocupació concrets no és el ple de la ciutat. 

Demano a la resta de grups que no consumeixin el minut de glòria com a la televisió, 

perquè aquí estem parlant de coses molt concretes i no de macroeconomia. El Sr. 

Safont-Tria parlava de “bla, bla, bla” i el que hem sentit fins ara ha estat això. 

Igualment, li reconec que vostè té el seu temps d’exposició i pot parlar del que vulgui, 

però no allunyem el debat i siguem més expeditius.  

 

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

que es traslladi el positivisme que hi ha cada mes a la comissió informativa de 

Promoció Econòmica. A mi sí que em sembla bé que es parli aquí del que parlem 

allà, de les coses que s’estan fent i de les que es poden millorar, perquè ens ho 

creiem i perquè ho treballem, etc. Nosaltres donarem suport a la proposta.  

A nivell macroeconòmic, és veritat que Mataró és la ciutat de més de 50.000 

habitants de la província de Barcelona amb una taxa d’atur més alta. Aquesta és la 

veritat. Però no anem dient que som la ciutat amb el pitjor atur de Catalunya, perquè 

al final ens ho acabarem creient. Portem sis mesos amb una taxa interanual que s’ha 

reduït un 2% i una reducció de l’atur important. A més, el mes d’octubre del 2013 ha 

sigut el millor dels últims cinc anys, malgrat s’ha destruït ocupació. No estem 

contents ni ens conformem, però també s’ha de dir. Grans empreses de Mataró han 

invertit més els últims dos anys que els deu anteriors. A Catalunya el trimestre que va 

de juliol a setembre es van crear 52.000 llocs de treball (ocupació neta) i a nivell 

d’Espanya se’n van crear 32.000. Per tant, alguna cosa es deu estar fent bé i el que 
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hem de fer és seguir treballant. És per això que agraeixo les modificacions que s’han 

fet a proposta nostra.  

A nivell concret, són bones notícies el que passa a Canet. A Canet torna a haver-hi 

estudiants. Hi ha FP Dual i hi ha Tèxtil que competirà amb la globalització, gràcies a 

Cetemmsa, al TecnoCampus i sobretot a les empreses que han seguit i estan 

invertint en innovació. Respecte al pla d’ocupació, no tenim els diners però no ens 

resignem. Estem pressionant perquè es concreti la proposta que ens ve d’Europa, 

del SOC, per a joves, que es presentarà el 14 de novembre al Consell Econòmic i 

Social. Estem pressionant perquè la Diputació l’any vinent també ens ajudi amb això. 

Estem pressionant per recuperar part de barris. Tot això ho intentarem fer i amb els 

màxims diners possibles. Malauradament, però, els estalvis que estem fent van de 

milers, no de centenars de milers. A tall orientatiu, el pla d’ocupació de 100 persones 

té un cost total d’entre 850 i 900.000 euros. El de 58 que paga el SOC és d’uns 

550.000. 

A nivell concret, al Consell Econòmic i Social parlarem de l’atur juvenil el 14 de 

novembre. A nivell d’economia innovadora dels sectors, parlem molt de quines són 

les oportunitats que tenim a Mataró. Nosaltres ho estem centrant en quatre grans 

temes: comerç i tèxtil, que són els grans sectors econòmics de la ciutat; en segon 

lloc, la implantació de tecnologia i internacionalització, que ha de servir per ajudar els 

dos primers; en tercer lloc, aprofitar el front marítim amb l’oportunitat nàutica i, 

finalment, aprofitar el gran entorn que tenim per potenciar la salut i qualitat de vida. 

Aquests són els quatre eixos de la nostra reactivació econòmica.  

A nivell d’economia verda, les ordenances fiscals d’aquest any i de l’any passat ja es 

vinculen així i estan consensuades amb diversos grups d’aquesta cambra.  

Pel que fa a economia social, hem de seguir treballant amb el Cafè de Mar i 

col·laborant amb el Consell Comarcal per lligar tots els centres d’emprenedoria i de 

negocis que tenim creats i crear-ne més, si cal. El Maresme Marítim i la 

reindustrialització són claus. Celebro que la majoria d’aquest ple s’ho cregui i hi 

aposti fort a nivell comarcal i català. 

Evidentment, recollim aquest guant i seguirem insistint tot el que puguem perquè la 

nostra prioritat de govern i de tot el ple i tota la ciutat és recuperar l’activitat 

econòmica perquè les empreses puguin crear ocupació. Volem tornar a ser al mapa 

però per coses positives.  
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La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, agraeix a tots 

els grups municipals que hi voten favorablement. Quan el Sr. Safont-Tria ha parlat de 

propostes concretes, nosaltres pensem que qui ha de concretar-les és el govern 

municipal i el que fem com a oposició és impulsar-les posant-ho sobre la taula.   

 

 

 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2) .   

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

Candidatura d’Unitat Popular . 
 

 

 

21  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 

FACILITAR EL LLOGUER, A UN PREU ASSEQUIBLE, DELS 

HABITATGES BUITS QUE LES ENTITATS FINANCERES I 

PROMOTORES RETENEN AMB LA FINALITAT D’ESPECULAR-

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

Popular, presenta la proposta següent : 

 
“L’octubre del 2009 la CUP va proposar al Ple Municipal una proposta de resolució 
amb els acords següents: 
 

1. L’Ajuntament de Mataró inclourà en l’informe de conjuntura socioeconòmica 
anual les dades referents al nombre d’habitatges desocupats. 
 

2. Aquestes dades reflectiran quants dels habitatges desocupats són nous, 
quants són de segona mà, quants són a la venda i quants són per llogar. 
 

3. Les polítiques urbanístiques tindran en compte aquestes dades abans de 
desenvolupar noves zones residencials. 
 

4. L’Ajuntament de Mataró utilitzarà aquestes dades per incentivar polítiques de 
lloguer per als habitatges desocupats. 

 
En aquella ocasió la proposa va ser rebutjada i només va tenir el vot favorable del 
regidor de la CUP. 
 
Fins ara es desconeixia quants dels immobles buits de la ciutat de Mataró eren 
propietat de caixes i bancs, però finalment s’ha fet un estudi dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament que dóna llum sobre aquest assumpte: 
 

• L’estudi revela que a Mataró hi ha uns 49.500 habitatges amb consum 
domèstic, dels quals es calcula que en uns 3.800 (un 7,5% del total) no hi ha 
cap mena de consum d’aigua ni hi figuren persones empadronades, i tampoc 
estan pagant algun dels impostos municipals, com per exemple el de la 
recollida de les escombraries. 

 
• Dels 3.800 pisos desocupats 402 són propietat d’entitats financeres (o 

d’empreses que en depenen) i uns 400 més són propietat de societats 
(constructores, promotores…). 

 
En diverses ocasions (2008, 2011…) la CUP ha proposat al Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) que l’Ajuntament faci un cens d’habitatges buits. Fins ara la resposta dels 
governs municipals sempre ha estat que “L’Ajuntament no té competència normativa 
en aquest àmbit. En espera que una Llei autonòmica o estatal ho resolgui”. 
 
La Generalitat de Catalunya, a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, en el seu article 3 apartat d) estableix la definició d’habitatge buit com:  
 

“l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, 
per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el 
trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de 
dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de 
pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi 
judicial pendent de resolució”.  
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També en diverses ocasions la CUP ha presentat al·legacions a les Ordenances 
Fiscals amb la proposta concreta d’aplicar el recàrrec a l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI) tal com consta a les Ordenances Fiscals: 
 

 “S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells immobles 
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que 
compleixin les condicions que s’estableixen reglamentàriament en 
desenvolupament d’allò que disposa el TRHL”.  

 
La resposta del govern sempre ha estat que “reglamentàriament encara no s’ha 
definit què s’entén, a tal efecte, per immoble desocupat i hi ha alguna sentència que 
ha anul·lat aquest apartat de les Ordenances municipals que l’aplicaven per aquest 
motiu de no estar encara reglamentat el que s’ha d’entendre per immoble desocupat 
a efectes del recàrrec” i s’estimava mantenir el recàrrec a l’Ordenança “però la seva 
aplicació no podrà fer-se fins que l’Estat desenvolupi el Reglament, perquè és l’Estat 
qui té competència per determinar què s’ha d’entendre per habitatge desocupat a 
efectes fiscals”. 

Atès que hi ha un buit legal per determinar què s’ha d’entendre per habitatge 
desocupat a efectes fiscals, i que per aquest motiu no s’està aplicant el recàrrec del 
50% d’IBI als pisos buits de les Ordenances Fiscals vigents a Mataró. 
 
Atès que s’ha constatat que hi ha un gran nombre de pisos buits propietat d’entitats 
financeres i de societats o promotors immobiliaris que els retenen amb la principal 
finalitat d’especular-hi econòmicament. 
 
Atès que el dret a l’habitatge és un dret fonamental de les persones i la seva funció 
és viure-hi i no pas ser objecte d’especulació econòmica. 
 
Atès que la ciutat de Mataró pateix un elevat nombre de desnonaments cada 
setmana i cada cop hi ha més persones i famílies senceres amb dificultats reals 
d’accés a l’habitatge. 
 
Atès que la penalització fiscal a través d’augmentar l’IBI és una bona mesura per 
“motivar” les entitats bancàries i promotores urbanístiques a introduir aquests 
habitatges buits en el mercat de lloguer a preus assequibles. 
  
És per aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular a 
l’Ajuntament de Mataró proposa al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents: 
  
Primer.- Que l’Ajuntament de Mataró insti la Federació de Municipis (FCM) de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) a que des del 
municipalisme es facin les gestions pertinents, davant qui en tingui les competències, 
per tal que reguli el concepte d’habitatge buit a efectes fiscals. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Mataró insti el govern de l’Estat espanyol a 
desenvolupar el reglament que determini el concepte d’habitatge desocupat a efectes 
fiscals. 
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Tercer.- Que mentre l’Estat no reguli el concepte d’habitatge buit, els serveis tècnics 
de l’Ajuntament de Mataró estudiïn com aplicar l’actual redactat de les Ordenances 
Fiscals, que estableixen el recàrrec del 50% de l’IBI sobre els immobles desocupats 
que compleixin els requisits de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, article 3 apartat d), o altres mesures equivalents. 

Quart.- Que els serveis tècnics de l’Ajuntament de Mataró estudiïn noves mesures 
més eficients per facilitar a la ciutadania l’accés, en lloguer a un preu assequible, als 
habitatges buits que les entitats financeres i promotores retenen amb la finalitat 
d’especular-hi econòmicament, atès que les gestions realitzades fins ara només han 
donat uns resultats simbòlics. 
  
Cinquè.- Traslladar aquests acords la Federació de Municipis (FCM) de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a les entitats financeres i 
promotores que disposen d’estoc d’habitatges buits a la ciutat de Mataró, al Govern 
de l’Estat espanyol i al govern de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el suport del seu grup a la proposta.  

Pel que fa als acords, com que han de “viatjar” molt, perquè han d’anar a la Federació 

de Municipis, etc., mentre que tornen és bo que ampliem, aprofundim i donem suport 

a la tasca que està fent el govern —recordo a tots els presents que hi ha una 

Comissió de Desnonaments que està vetllant per recuperar pisos buits—. Aquesta 

darrera notícia que Bankia ha cedit 10 pisos a preus socials respon al que reclamem 

des de fa molt de temps tant aquesta formació com altres, per facilitar que persones 

que estan en un procés de desnonament, o bé en un procés d’execució hipotecària, 

puguin accedir a l’habitatge, ajudats també per l’Ajuntament. Però cal continuar 

insistint a les entitats financeres, ja que tenen molts pisos buits a la ciutat. 

Per tant, encoratgem la regidora, que és la presidenta de la comissió, i tots els grups, 

a continuar insistint en aquesta línia. Deu pisos estan molt bé però són del tot 

insuficients.  

 

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

posiciona el seu vot favorablement. Nosaltres no tenim cap inconvenient a votar-hi a 

favor, perquè el que demana aquesta proposta és que es facin les gestions pertinents 

per regular el concepte d’habitatge buit a efectes fiscals.  
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Des del nostre grup municipal, una de les al·legacions que vam presentar a les 

ordenances fiscals de l’any passat anava en aquesta línia. Demanàvem aplicar un 

recàrrec del 50% de l’IBI per a tots els pisos buits de bancs i promotores, per tal 

d’agilitar la utilització d’aquests immobles. Se’ns va denegar. També demanàvem 

aplicar un recàrrec de l’IBI d’aquells habitatges, sempre que el nombre de propietats 

buides que tingui la persona sigui superior al nombre de descendents de primer i 

segon grau. És per això que nosaltres hi votarem favorablement.  

 
 

 

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

Catalunya, precisa que dels cinc acords que ha llegit el Sr. Safont-Tria, tres van 

destinats a una administració supramunicipal i, per tant, no en tenim la competència. 

Per mi aquesta no seria una proposta de resolució, sinó una declaració institucional, 

d’acord amb el ROM. Tots ens hem preocupat abastament per aquesta qüestió. Però 

tenim dubtes sobre la proposta. Amb la idea d’anar en contra els bancs, a qui tothom 

acusa de ser els culpables de tot, els podem acabar fent un favor, perquè d’aquests 

4.000 pisos buits que tenen ens consta que molts estan en zones molt degradades 

de la ciutat on un pis no el vol ningú. És per això que encara els farem un favor: segur 

que estarien encantats que els ajudem a llogar aquests pisos i ja no per 250 euros 

sinó per només 150 i, a més, que els paguem l’IBI i els impostos corresponents.  

Considerem que aquesta és una proposta poc treballada en aquest sentit. Això ens 

provoca dubtes. No dubtem de la bona intenció de la proposta, però s’hauria de 

treballar més. Nosaltres hem presentat algunes preguntes per escrit que ens han 

obert una mica els ulls. Evidentment els pisos que hi ha a Mataró que estan en una 

bona zona i que el mercat absorbeix, els bancs no tenen cap problema per col·locar-

los. El problema rau en els pisos de les zones degradades. Vist això, a nosaltres ens 

semblaria una lleugeresa acabar ajudant els bancs a donar sortida a pisos que han 

tingut en estoc durant anys sense poder-los llogar.  

Nosaltres no tenim intenció de votar en contra de la proposta de resolució, perquè al 

darrere hi veiem bona voluntat, però pensem que cal treballar i fonamentar-la més. 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el vot 

favorable del seu grup a la proposta de resolució. Creiem que és una proposta 

raonable, però entenem la dificultat tècnica del punt en què es demana que els 

tècnics municipals estudiïn com s’aplicarà l’IBI, ja que continua havent-hi aquesta 

indefinició legal sobre el que és un habitatge buit. Com que això continua existint i 

hem d’instar altres àmbits legislatius perquè ho regulin d’una vegada, seguim allà 

mateix. Aquest és un debat vell i sempre que l’hem tractat hem topat amb la mateixa 

dificultat: què és un habitatge buit? Qui ho diu? Qui ho certifica? No obstant això, és 

una bona proposta i si pot servir perquè algunes famílies de Mataró tinguin un 

habitatge digne a un preu raonable, nosaltres no ens hi oposarem.  
 

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

Ambient i Sostenibilitat, dóna suport a la proposta, però passa a aclarir alguns 

conceptes: una cosa és demanar pisos als bancs per crear un fons social per a la 

gent que s’ha quedat sense casa per no haver pogut fer front a la hipoteca o al 

desnonament. I aquesta és una tasca que l’Ajuntament està treballant. I una altra 

cosa és, tal com ha dit el Sr. Baron, el fet de si s’ha d’incentivar amb beneficis o amb 

sancions perquè no hi hagi pisos buits. Aquesta tasca és important per sempre més, 

perquè és molt important que en una ciutat no hi hagi pisos buits. Des de la casa 

s’està treballant des de fa un any i escaig sobre aquest tema. A la Comissió de 

Desnonaments s’ha parlat —i el representant de la CUP ho sap— del concepte de 

“què és un habitatge buit?” i la dificultat que tenen els legisladors, els polítics, per 

definir-ho d’una vegada per totes. Perquè és complicat dir si tots els bancs que tenen 

habitatges buits o tots els propietaris que tenen habitatges buits, els tenen perquè no 

poden o no volen llogar-los, concepte que cal definir. Catalunya ja ho ha fet amb més 

o menys encert des del 2007, i ara falta que el govern central ho defineixi per poder 

aplicar les ordenances que tenim a Mataró i altres municipis. 

També vull dir que a la Comissió de Desnonaments hi ha una petició reiterada per 

part de la PAH que a la comissió tots els representants fem propostes concretes i 

treballem. Per tant, sí que demano, com a presidenta de la comissió, que aquestes 

propostes es facin també a la comissió, perquè si no la gent que no és política no 

acaba d’entendre què fem, independentment que les reiterem al ple.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 22,  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 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: Cap.  
Abstencions: 5,   corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.  

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 22 i 23 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

22  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA FIRA D’ARTESANIA I EL 

REGAL DE NADAL DE MATARÓ. 
 

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

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Segons se’ns ha informat per part d’un ciutadà des de la direcció de Promoció 
Econòmica de Mataró s’han adreçat als firaires que participen a la Fira d’Artesania i el 
Regal de Nadal de la nostra ciutat per tal d’informar-los que enguany aquesta Fira no 
es celebrarà. 
 
Pel que hem pogut comprovar en aquesta carta s’argumenta per no fer-la que ha 
perdut atractivitat, cosa que pot tenir molt a veure amb l’emplaçament i el trasllat des 
del centre de Mataró cap al Parc Central, en que el grau de satisfacció dels 
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expositors no és satisfactori i també el fet de que no es cobreix la despesa que 
suposa el seu muntatge. 
 
Davant d’aquest fet i de la possible pèrdua d’un esdeveniment que és força 
tradicional a la nostra ciutat al grup municipal del PPC se li obren alguns dubtes com 
ara el fet de que no se’ns hagi informat amb antelació a la informativa corresponent 
sobre aquesta decisió, ni tampoc per que no s’ha fet mai aquesta valoració, o el grau 
d’autosuficiència econòmica de la resta de Fires que es realitzen a la ciutat. 
 
És per aquests motius i davant de la pèrdua d’aquesta tradicional Fira mataronina i 
també del que suposaria de manca d’atractiu per la ciutat durant els dies que van des 
de Nadal fins a Reis que creiem necessari o bé resituar la Fira en el seu espai 
original, a la Riera, o bé que es plantegi un nou esdeveniment que eviti que el centre 
de Mataró quedi desert durant aquests dies. 
 
Per això presentem el següent Prec: 
 
-. L’Ajuntament de Mataró es replantejarà la no realització de la Fira d’Artesania i 
Regal de Mataró, tot cercant una nova ubicació que la faci més atractiva. En el cas de 
que no es pugui realitzar aquest canvi d’ubicació es plantejarà la realització d’un 
programa d’activitats per tal de dinamitzar comercialment el centre de la ciutat durant 
els dies que dura l’ esmentada Fira. 
 
 
 
 

23  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA PER FER UN PROCÉS 

PARTICIPATIU PER LA FUTURA UBICACIÓ DE LA 

TRADICIONAL “FIRA DELS HIPPIES” I ANIMAR ALS 

CIUTADANS A FER SUGGERIMENTS PER POTENCIAR-LA. 
 

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

presenta el prec següent: 

 
“Aquest any l'Ajuntament ha decidit anul·lar la fira d'Artesania i Regal de Nadal, 
tradicionalment conegut com “els hippies” al·legant “per la seva tendència a la baixa 
d'expositors” i també que “donat el context socioeconòmic actual, per la celebració de 
la fira que no suposi un cost econòmic, i en aquest sentit la fira d'Artesania i Regal de 
Nadal resulta deficitària” –segons l'adreça de promoció econòmica-. I han optat per 
anul·lar la fira per aquest any a l'espera de buscar una nova ubicació per a l'any que 
ve. 
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Des del Grup Municipal de Plataforma per Catalunya demanem que l'Ajuntament de 
Mataró faci un procés participatiu amb els ciutadans per decidir la nova ubicació de la 
fira dels hippies de Mataró i fer suggeriments, abans de la presa de decisió per part 
del consistori, ja que és un tema d'interès públic. 
En aquesta línia, volem aprofitar per denunciar la falta de comunicació per part del 
govern, tenint en compte que els grups municipals ens hem assabentat pels mitjans 
de comunicació o pels mateixos expositors, de l'anul·lació de la fira per aquest Nadal 
2013. 
 
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de 
Mataró, fa el següent prec:  
 
1.- Que l’Ajuntament de Mataró faci un procés participatiu amb els ciutadans per 
decidir la nova ubicació de la “fira dels hippies” i poder fer suggeriments, abans de la 
presa de decisió definitiva per part del Govern Municipal, ja que és un tema d’interès 
públic.” 
 

 

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

reconeix que el procés de comunicació és millorable.  

El 2007 es va traslladar aquesta fira des de la part de davant dels Maristes fins al 

Parc Central i hi havia 68 expositors. El 2012 n’hi va haver 32, dels quals més de la 

meitat ens van dir que no vindrien el 2013 perquè ja no els sortia a compte i perquè 

la instal·lació allà dalt és cara. Per tant, nosaltres vam decidir en aquell moment —i 

alguna cosa es va comentar certament amb no prou claredat— que s’havia de 

reorientar aquella fira. No només perquè hi havia menys expositors i menys negoci, 

sinó també perquè el que és una fira d’artesania i regal s’estava convertint en una fira 

de revenda que per ser econòmicament rendible s’augmentava en temps —va 

passar de 3 a 4 setmanes—, la qual cosa generava en els comerços del voltant una 

certa competència deslleial. Des d’aquell moment es comença a plantejar què es fa a 

la Fira de Nadal i es decideix que s’hauria de tornar al centre i centrar-la en producte 

artesà i producte de proximitat, que és el que es farà durant tres o quatre caps de 

setmana de Nadal, darrere l’Ajuntament.  

Així, atenem el prec de tots dos grups municipals en el sentit d’intentar que els 

firaires que estaven al Parc Central i tenen intenció de continuar o voldrien venir 

puguin tenir un espai aquí al darrere, sempre que el seu producte s’adeqüi al criteri 

de producte artesà.   
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Dit això, quan vam informar un per un els marxants que estaven al Parc Central el 

2012, mitjançant carta —i és veritat que s’hauria d’haver explicat abans en comissió 

informativa i parlar-ho amb ells personalment—, van venir tres persones a dir que 

volien venir darrere l’Ajuntament a exposar i després van acabar sent 12 dels 32. 

Hem parlat amb aquestes 12 persones i intentarem que puguin posar-se darrere 

l’Ajuntament si el seu producte s’adapta. A nivell del procés participatiu, el que hem 

fet és parlar sobretot amb les associacions de comerciants i amb altres firaires de 

Nadal que tenim al centre per valorar què era el que més atractiu donaria a la ciutat 

en aquesta època. Plegats vam concloure que era això: venir darrere l’Ajuntament 

amb producte artesà i format de cap de setmana. El procés és millorable i molt 

probablement el que s’ha de fer en aquests casos és donar un any de gràcia. 

Veurem aquest any com funciona darrere l’Ajuntament, en complement amb la gran 

oferta de la plaça Santa Anna.  
 

 

 

24  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ DEIXI DE COMMEMORAR EL DIA DE LA 

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. 
 

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

Popular, presenta el prec següent : 

 
“Des de fa cinc anys, l’Ajuntament de Mataró celebra un acte institucional per 
commemorar el dia de la Constitució espanyola cada 6 de desembre. 
 
La iniciativa és fruit d’una proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PP, PSC i ICV-EUIA on l’acord deia textualment:  
 

“L'Ajuntament de Mataró organitzarà cada any, i en ocasió del Dia de la 
Constitució el 6 de desembre, un acte institucional per tal de commemorar 
l'efemèride amb l'objectiu de difondre els valors que el text representa per 
a tots els ciutadans". 
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Malgrat que la Proposta de resolució en el text expositiu es volgués falsament 
mostrar una cara amable de la constitució espanyola “Fruit també de la Constitució va 
ser també el reconeixement de la diversitat d'Espanya, formada per nacionalitats i 
regions, que va permetre la redistribució de poder i competències de l'Estat a les 
Comunitats Autònomes” (sic), la realitat és que la constitució espanyola mai ha 
reconegut la nació catalana i menys el nostre dret a l’autodeterminació. 
 
Han passat cinc anys i cada dia som més els qui per edat no varem poder votar 
aquesta constitució que ara se’ns imposa com a llei opressora que nega l’existència 
del poble català com a subjecte de drets: ens nega l’autodeterminació, ens nega la 
sobirania fiscal, ens imposa la Monarquia, manté la supremacia de la llengua 
castellana, imposa l’economia capitalista, manté els privilegis de l’Església Catòlica i 
la intervenció de l’Exèrcit en els afers polítics (art. 8 CE). 
 
Paral·lelament a aquesta realitat jurídico-política, l’acte institucional de l’Ajuntament 
de Mataró per commemorar el dia de la constitució espanyola, no ha estat rebut amb 
cap mena  d’entusiasme popular atès l’escassa participació en aquest acte (l’any 
passat en prou feines s’omplia la primera fila de la Sala de Plens). 
 
Atès tota aquesta realitat i atès que l’Ajuntament de Mataró hauria de prioritzar altres 
temes, el grup municipal de la CUP presenta el prec següent: 
 
L’Ajuntament de Mataró deixarà de celebrar i no destinarà cap recurs públic a la 
commemoració de la Constitució espanyola.” 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, no accepta el 

prec, malgrat no és cap secret quin va ser el posicionament del seu grup en aquell 

ple de 8 de novembre del 2007. No obstant això, en aquell moment allò va ser un 

acord de ple. Podem coincidir en algunes coses amb vostè, però en d’altres no. El 

debat es va fer fa sis anys, però el que vostè hauria d’haver fet avui és presentar una 

nova proposta de resolució que hauria estat sotmesa a votació. No costa gaire 

endevinar el resultat, però pot tornar-ho a plantejar als grups que actualment formen 

aquesta sala, la majoria dels quals hi eren. En resum, no li podem acceptar perquè 

és un acord de ple.   

 

 

 

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

Catalunya, manifesta que gràcies a aquesta Constitució el Sr. Safont-Tria pot estar 
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assegut ara a la sala de plens. D’altra banda, m’ha fet vostè un gran favor llegint 

l’acord d’aquell dia. És a dir, l’acord era posar de relleu els valors de la Constitució i 

l’any passat no es va tenir en compte, perquè es va organitzar un acte amb la 

presència del Sr. Antoni Abad, membre del Cercle d’Estudis Sobiranistes, per parlar 

de la impossibilitat de l’encaix de Catalunya a la Carta Magna. És per això que no hi 

va assistir gairebé ningú. A més, el Sr. Fernàndez té raó quan diu que vostè ho hauria 

d’haver plantejat en forma de proposta per ser sotmesa a votació, en tot cas.  

 

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

Popular, contesta al Sr. López que si no hi hagués Constitució espanyola no sap si ell 

seria aquí, però està segur que hi hauria institucions de la ciutat i del país. No entenc 

què hi té a veure. Sr. Fernàndez, segurament vostè té raó i hauríem d’haver 

presentat una proposta de resolució, però també és veritat que han passat sis anys i 

tenim una experiència. L’any passat només es va omplir una fila a l’acte que es va 

organitzar, però els anys anteriors tampoc no ha estat un acte massiu i de gran 

afluència de participació. A part d’això, en la realitat i context polític on som, en què la 

Constitució espanyola de forma reiterada ens la posen sobre la taula per tapar-nos la 

boca i negar-nos drets col·lectius que tenim, és de rebut replantejar un acte que si 

alguna cosa fa és posar la llum a una Constitució que és contrària als interessos de 

tots, perquè ens neguen d’entrada el dret a decidir.   
 

 

25   - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE LA CREACIÓ I L’ÚS DE SOLARS 

SOCIALS A LA CIUTAT DE MATARÓ.  
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent: 
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“El Ple municipal del dia 4 de juliol de 2013 va aprovar una proposta de resolució que 
presentava el grup municipal d’ICV-EUiA per a donar suport a la creació i l’ús de 
solars socials a la nostra ciutat. 
 
Els acords adoptats van ser els següents: 
 
PRIMER.- Fer un estudi dels solars buits de titularitat municipal existents a la ciutat de Mataró 
que siguin susceptibles d’un reaprofitament per a usos socials a curt termini. 
 
SEGON.- Fer, en col·laboració amb les entitats i els professionals de suport al disseny dels 
nous espais, un cronograma d’accions a dur a terme durant els anys 2013 i 2014 
encaminades al foment de la reconversió dels solars buits que són titularitat municipal per a 
usos socials i per a la cohesió dels nostres barris. En tots els casos es comptaria amb la 
participació de les entitats socials i cíviques més properes al solar. 
 
TERCER.- Que l’Ajuntament de Mataró doni suport a les actuacions adreçades a la 
recuperació d’espais marginals que puguin satisfer les demandes veïnals dels barris de la 
nostra ciutat. 
 
Algunes entitats i associacions de la nostra ciutat ja s’han interessat pel seguiment 
d’aquests acords, i ja han traslladat al grup municipal que presenta aquest prec la 
seva inquietud per començar a treballar amb l’Ajuntament en l’aprofitament per a 
usos socials de determinats solars, com per exemple els que hi ha situats a l’antiga 
fàbrica Caribú, al barri de Cirera, actualment en estat d’abandonament. 
 
En vista que encara no s’ha avançat en el compliment d’aquests acords, el grup 
municipal d’ICV-EUiA presenta el següent  PREC: 
 
Primer. Que es doni compliment, amb la màxima celeritat possible, als acords recollits 
a la proposta de resolució de suport a la creació i l’ús de solars socials a la ciutat de 
Mataró, aprovada pel Ple municipal del 4 de juliol de 2013.” 
 

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

Manteniment, accepta el prec del Sr. Martínez per cortesia, perquè, de fet, ja s’està 

treballant per fer l’inventari d’aquests solars municipals que siguin susceptibles de 

complir amb els requisits de la proposta. Aquest acord es va prendre el passat mes 

de juliol. Les dades físiques i urbanístiques dels solars esperem poder-les presentar 

a finals d’any. No vull deixar d’agrair-li també les bases del concurs de Barcelona que 

em van fer arribar fa pocs dies, ja que poden ser molt interessants també a Mataró. 

Entenem que sí que podrem aplicar a aquests solars que inventariem els concursos 

corresponents perquè les entitats públiques i privades, de forma individual o 

conjunta, sense ànim de lucre i degudament constituïdes, presentin els projectes que 

vulguin desenvolupar en aquests solars i la seva gestió econòmica. Es valorarà la 
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idoneïtat, la sostenibilitat i l’autonomia econòmica de cada projecte. Ja fixarem al seu 

moment quins han de ser els criteris concrets de puntuació i, per tant, acceptem el 

prec.  

 

 

 

 

26  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA PER DEMANAR QUE DE MANERA URGENT 

S’ATAQUI LA PLAGA DE RATES AL PARC DE CERDANYOLA. 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 

 
“Atès que aquest Grup Municipal ha rebut diverses queixes de veïns i veïnes del barri 
de Cerdanyola alarmades per la presència de rates al Parc de Cerdanyola. 
 
Atès que ens han fet arribar al nostre Grup a través de les xarxes socials aquesta 
preocupació, que ha creat una important alarma social al barri. 
 
Atès que membres d’aquest Grup Municipal hem pogut observar sobre el terreny la 
problemàtica, així com les incomoditats que en la gent ocasiona aquesta plaga. 
 
Atès que l’Associació de Veïns ens informa que ha fet repetidament aquesta queixa, i 
no ha estat atesa per aquest Govern. 
 
Atès que aquest Grup Municipal no ha estat informat en cap moment de les accions 
que al respecte s’han dut a terme per evitar-la. 
 
És per això que fem el següent Prec: 
 
1. El Govern Municipal farà una actuació urgent per acabar amb aquesta plaga de 
rates que hi ha al Parc de Cerdanyola 
 
2. El Govern Municipal, seguidament, farà accions similars a d’altres espais de la 
ciutat a on també hi ha constància d’aquestes plagues. 
 
3. El govern Municipal informarà de les accions a fer i el respectiu calendari a la 
propera Comissió Informativa de Participació i Serveis a les Persones.” 
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La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut 

i Consum, reconeix que hi ha rates i ho lamenta. Fem tot allò que cal per intervenir-

hi? Sí. Que no n’hi ha prou? Està comprovat pels veïns i per les actuacions que 

estem fent que quelcom més s’ha de fer. Som conscients que el problema de les 

rates no agrada a ningú. Hi estem treballant i no vull enganyar la ciutadania dient que 

amb els tractaments eradicarem les rates, però sí que aquest govern farà tot allò que 

calgui perquè aquestes molèsties no vagin a més i es puguin minimitzar. Però no 

només hi ha el tema de les rates, hi ha també les intervencions que fem amb les 

paneroles, amb el mosquit tigre, amb els coloms, etc. D’intervencions se’n fan i de 

forma directa, però aquestes bestioles costen d’eradicar.  

No cal realitzar una intervenció d’urgència, atès que des dels serveis municipals 

estan intervenint al Parc de Cerdanyola de manera regular, perquè és una zona 

sensible a la presència de rosegadors. El 2012 es van rebre quatre incidències i s’hi 

va intervenir a requeriment de diferents serveis municipals i ciutadans. El 16 de 

febrer es va intervenir, i també el 17 del mateix mes, així com el 24 d’agost i el 22 de 

novembre. Requeriments de Jardineria, Policia Local i particulars.  

De gener a novembre del 2013 hi ha hagut 8 incidències i s’han produït intervencions 

a requeriment de diferents serveis municipals i de ciutadans. L’1 de març a 

requeriment particular, el 18 de març a requeriment de la Policia Local, el 12 d’abril a 

requeriment del president de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró —el 14 

d’abril es va contactar amb ell per informar-lo de la intervenció—, el 15 d’abril a 

requeriment de Jardineria, el 6 d’agost a requeriment particular, el 21 d’octubre a 

requeriment particular, el 22 d’octubre a requeriment particular i el 30 d’octubre a 

requeriment de l’Associació de Veïns de Cerdanyola. És a dir, des de Salut Pública 

es van atendre totes les demandes en un termini de 48 hores, d’acord amb el 

protocol intern del servei, i es va intervenir a través d’un aplicador especialitzat en 

control antiplagues, l’empresa Rentokil, que va actuar a la zona de les passarel·les, 

bancs i zones enjardinades del parc. Una vegada realitzats els tractaments, 

transcorreguda una setmana, es realitza una inspecció per comprovar-ne l’eficàcia.  

Respecte a les darreres incidències registrades la darrera setmana d’octubre, a 

requeriment particular i de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, des dels serveis 

municipals es va intervenir el 24 d’octubre, a través de l’empresa de control de 
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plagues, que va aplicar el tractament i posteriorment va fer una reintervenció el 

passat 31 d’octubre per controlar-ne l’eficàcia. Com a resultat es va informar de la no 

presència de rosegadors a la zona de la intervenció. Des de Salut Pública 

continuarem intervenint regularment al Parc de Cerdanyola i realitzarem seguiments 

setmanals, tal com fem en altres zones sensibles de la ciutat. Així mateix, s’ha rebut 

avui una instància de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, que també 

ens demana una reunió per explicar aquestes intervencions. Per tant, les explicarem. 

En relació amb el segon punt, val a dir que des del Servei de Família, secció de Salut 

Pública, s’implementarà un programa de control de plagues urbanes a la via pública i 

equipaments municipals per evitar la proliferació de rosegadors o insectes 

transmissors de malalties, que seguint els principis de la lluita integrada fa actuacions 

continuades al terme municipal.  

Finalment, els confirmo que en la pròxima comissió informativa del 13 de novembre 

se n’informarà. Actuacions programades per al 2013: dotze tractaments —un al 

mes—, dos tractaments a l’any a les escoles públiques, dos tractaments a l’any a tot 

el clavegueram de la ciutat, quatre tractaments l’any i un al trimestre a la piscina 

municipal, mercat, cementiri, clos arqueològic, front marítim, deixalleria, planta de 

tractament de la brossa, planta de tractament de l’aigua; dos tractaments a l’any a les 

instal·lacions de fibra òptica i tres tractaments a l’any als contenidors soterrats. 
 

 
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, dubta de l’eficàcia 

de la feina realitzada, atès el vídeo que tots han pogut veure. És més, a la porta de 

La Riera també hi ha una visitant aquesta nit. En segon lloc, tenen vostès un 

problema de comunicació, perquè les entitats del barri ens diuen que vostès no els 

responen ni actuen.  
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27  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE ELS HABITATGES BUITS PROPIETAT 

DELS BANCS QUE HI HA A LA CIUTAT DE MATARÓ. 
 

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

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

 
“Els darrers dies hem tingut coneixement que a Mataró hi ha actualment 402 
habitatges buits que són propietat d’entitats bancàries o d’empreses dependents 
d’aquestes, segons un estudi realitzat per tècnics del nostre Ajuntament. 
 
La Comissió especial mixta per prevenir i evitar desnonaments porta molts mesos 
treballant per trobar solucions a aquest drama social que estan patint moltes famílies 
de la nostra ciutat, que estan sent desnonades dels seus habitatges. Una de les 
propostes d’aquesta comissió, presentada ja fa més d’un any, és proposar a les 
entitats bancàries que destinin els habitatges lliures que tenen en estoc a famílies 
desnonades, a canvi d’un lloguer accessible que no superi els 150 euros mensuals. 
 
La regidora d’Urbanisme va anunciar fa uns dies que enviarien des de l’Ajuntament 
de Mataró a les entitats bancàries amb més habitatges buits una carta on se’ls 
convidaria a una reunió específica per tal de presentar formalment aquesta proposta 
de la comissió i trobar-ne solucions de forma conjunta. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta les següents PREGUNTES: 
 
Primer. Ja s’ha enviat a les entitats bancàries aquesta carta per tal de presentar les 
propostes de la Comissió mixta per prevenir i evitar desnonaments? En cas afirmatiu, 
s’ha rebut resposta d’alguna entitat? 
 
Segon. Quin calendari té previst el govern municipal per a reunir-se amb les diferents 
entitats bancàries i presentar aquestes propostes? 
 
Tercer. Quina serà la proposta exacta que traslladarà el govern municipal a les 
entitats bancàries? 
 
Quart. Té constància el govern municipal del nombre de famílies mataronines que 
han estat desnonades en el que portem d’any 2013? En cas afirmatiu, quin és aquest 
número?” 
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, respecte a la primera pregunta, respon que ja s’ha enviat la 

carta. De fet, ja hi ha hagut resposta. De Bankia hi ha una primera posada a 

disposició de l’Ajuntament de 10 pisos, que són pocs, i, per tant, continuarem lluitant 

perquè en siguin molts més.  

Pel que fa a la segona pregunta, ens hem estat reunint durant tot un any, però des 

que tenim coneixement, gràcies a la feina dels tècnics, de quin nombre de pisos buits 

té cadascuna de les entitats aproximadament, a través d’aquesta carta els hem fet 

una proposta d’agenda al més aviat possible, però sabem que les agendes són 

complicades. La nostra intenció és que abans que s’acabi l’any haver-nos reunit amb 

tots i tenir resposta de tots o la majoria.  

En referència a la tercera pregunta, nosaltres fem la proposta de treballar amb un 

fons d’habitatge social dels estocs de les pròpies entitats. Aquest estoc l’han de 

posar a disposició de l’Ajuntament per poder destinar-lo a famílies que poden 

assumir entre 150 i 200 euros com a màxim, amb uns ingressos que no superin el 

30%. Aquest és l’objectiu. I que això sigui gestionat a través de Serveis Socials, 

perquè són l’òrgan competent per decidir quines famílies tenen aquest dret.  

Quant a la darrera pregunta, tal com se sap, a través de la Comissió de 

Desnonaments estem en contacte constant sobretot amb el jutge degà de Mataró. Li 

hem tornat a demanar actualitzada aquesta informació i és la següent —ens ha donat 

la informació del seu propi jutjat, que és el jutjat de primera instància número 1—: hi 

ha 52 llançaments provinents de judicis de desnonaments i 17 provinents 

d’execucions hipotecàries. Aquestes xifres les hem de multiplicar per sis, la qual cosa 

representa 312 llançaments provinents de desnonaments, és a dir, de gent que no 

paga el lloguer, i 102 derivats d’execucions hipotecàries, les dels bancs. En total, 

414. S’ha de tenir en compte que el partit judicial de Mataró no és només Mataró. 

També hem demanat si podíem acotar exactament els provinents de Mataró i se’ns 

ha dit que majoritàriament els d’execució hipotecària provenen de Mataró i Premià de 

Mar i fent una extrapolació a les dades 2011-2012 podem aproximadament dir que 

un 60% dels casos que hem dit pertanyen a la nostra ciutat. És a dir, uns 248 casos.  

Finalment, vull recordar la tasca que està fent el nostre Servei d’Intermediació, que 

ha gestionat 367 casos: se n’han tancat 191 —d’hipotecaris, 155 i de lloguer, 36— i 

que en tenim en curs 152: 146 d’hipotecaris i 6 de lloguer.  
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28  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES CAMPANYES 

DE DESRATITZACIÓ Y DESINSECTACIÓ. 
 

La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Recientemente se han dirigido a nosotros diversos vecinos de los barrios cercanos a 
la Riera de Sant Simó quejándose de la proliferación de una plaga de insectos que 
provocan gran número de picaduras bastante molestas. 
 
En el mismo sentido se ha publicado un video-denuncia sobre la proliferación de 
ratas en el Parc de Cerdanyola, hecho que además habíamos podido constatar ya 
hace meses en el mismo lugar. 
 
Desconocemos si todo ello tiene algún tipo de explicación lógica o más bien tiene que 
ver con una falta de mantenimiento o una disminución en las campañas de 
desratización y desinsectación, lo que si está claro es que tanto en un caso como en 
otro resulta molesto y desagradable para los vecinos que sufren la presencia y 
molestias de este tipo de animales. 
 
Es por ello que presentamos las siguientes preguntas para ser contestadas en el 
Pleno Municipal de Noviembre de 2013. 
 
-¿Qué campañas de desinsectación y desratización se están llevando a cabo de 
manera periódica en nuestra ciudad? 
 
-¿Han sufrido algún tipos de disminución estos procesos de mantenimiento de la Vía 
Pública? 
 
-¿Qué explicación puede ofrecer el responsable municipal sobre la proliferación de 
ambos tipos de animales?” 
 

 

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

i Consum, recorda que abans ja ha llegit i esmentat tots els programes que s’estan 

fent amb controls sistemàtics als espais públics i que cada any s’adapten a les 

necessitats, demandes i punts de localització. Per tant, el que he llegit abans i li he 

contestat al PSC és que les actuacions programades per al 2013 són: dotze 

tractaments —un al mes al viver municipal—, dos tractaments a l’any a les escoles 
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públiques i escoles bressols, dos tractaments a l’any a tot el clavegueram de la ciutat, 

quatre tractaments l’any i un al trimestre a totes les instal·lacions que he llegit —

piscina municipal, mercat, cementiri, clos arqueològic, front marítim, deixalleria, 

planta de tractament de la brossa, planta de tractament de l’aigua—, dos tractaments 

a l’any a les instal·lacions de fibra òptica i tres tractaments a l’any als contenidors 

soterrats. Aquestes són les actuacions programades enguany i, com li he dit, cada 

any s’adapta a les necessitats concretes. Òbviament, si aquestes actuacions ja 

programades i les que s’han de programar per al 2014 demanen ampliar recursos, 

s’ampliaran perquè les molèsties ciutadanes ens preocupen i no volem una ciutat on 

hi hagi rosegadors. Pel que fa a la segona pregunta, la resposta és no. Aquest és un 

programa de caràcter estable i no ha patit cap variació pressupostària. Estem 

invertint el que sempre s’ha invertit a la ciutat en l’àmbit de la prevenció. Si 

detectéssim, a través dels tractaments, que cal ampliar les partides, serem els 

primers a proposar-ho.  

En resposta a la darrera pregunta, els tècnics i les persones que poden conèixer la 

causa d’aquesta proliferació m’informen que a molts països desenvolupats està 

augmentant la incidència de plagues i malalties emergents. L’escalfament global, 

l’acceleració de la globalització i l’agilitat del transport entre països permet exportar i 

importar fàcilment els vectors que les transmeten. La Unió Europea ha patit brots i 

epidèmies com la febre del Nil, entre d’altres, que procedeixen de zones endèmiques 

a través d’aus migratòries i de viatges virèmics.  
 

 
La senyora Berta Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, insisteix a preguntar quins són els motius concrets de la proliferació de 

rates i insectes a la ciutat.  

 

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

i Consum, respon a la Sra. Azpericueta que si vol que es faci un estudi del perquè de 

la proliferació es pot demanar, però en principi no es té cap constància de proliferació 

fora del normal, perquè els avisos, estudis i pressupostos 2012-2013 són els 

habituals i les incidències i tractaments aplicats estan sent efectius.  
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29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL PLA DE 

MANTENIMENT DE LES INSTAL•LACIONS ESPORTIVES I LES 

DEFICIÈNCIES DETECTADES A LES MATEIXES. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons ens han informat el Regidor d’Esports, sr. Pere Galbany, a la nostra ciutat hi 
ha un Pla de Manteniment d’Instal·lacions Esportives per tal de realitzar un seguiment 
i les actuacions necessàries per a mantenir les mateixes en bon estat d’us per les 
persones que gaudeixen del mateix. 
 
Pel que hem pogut conèixer en diferents converses amb membres de les directives 
de clubs esportius de Mataró aquest Pla no s’està portant al dia, presentant algunes 
d’aquestes instal·lacions deficiències que pertorben el bon desenvolupament de la 
pràctica esportiva corresponent cosa que ens sembla més alarmant quan es tracta de 
nens i nenes qui pràctica esport.  
 
Entre les deficiències que se’ns han explicat hi ha des de manca de manteniment i 
neteja  dels entorns  de les instal·lacions, a goteres al vestuari, vestuaris en mal estat,  
problemes amb l’aigua calenta, o la manca de concreció en la realització d’algunes 
actuacions de menor o major envergadura, entre d’altres el tema ja tractat en aquest 
Ple de la gespa artificial del camp de la U.D.Molins. 
 
Som conscients de les dificultats econòmiques generals i particulars de la nostra 
ciutat, però per això mateix s’ha de ser molt clar i informar a les persones d’una 
manera fidedigna sobre el que es té o no es té intenció fer i sobre els plaços 
d’acompliment. 
 
És per aquests motius que presentem les següents Preguntes: 
 
-Quina quantitat en euros dedica l’Ajuntament de Mataró a través de la Direcció 
d’Esports o altres al Pla de Manteniment d’instal·lacions esportives? 
 
-Quin grau d’acompliment s’està duent a terme tant pel que fa a la despesa com al 
calendari? 
 
-Hi ha alguna previsió temporal per tal de realitzar actuacions d’envergadura com ara 
la citada al camp de la U.D.Molinos de cobertura del camp amb gespa artificial?” 
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica que des 

de la direcció d’Esports s’ha presentat cada any el Pla de Manteniment i Millora de 

les Instal·lacions Esportives Municipals, amb les actuacions a realitzar i el pressupost 

previst. Això ho tenim tots i, per tant, la informació hi és. Des del Consell Rector del 

que era abans l’Institut d’Esports i de l’actual Consell Municipal d’Esports (CME), 

aquesta informació la fem arribar a tots els representants dels partits polítics.  

A la primera reunió del CME del 6-5-2013 es va informar del programa d’esports on 

s‘inclou el Pla de Manteniment. A la segona reunió, que va ser el 16-7-2013, es va 

informar del balanç del Pla de Manteniment, és a dir, de tot el seguiment d’això, als 

representants dels partits polítics —si el seu representant hagués vingut, el tindria—. 

I el que és més important, tenim contacte permanent amb els clubs, els usuaris de 

les instal·lacions, especialment els que tenen atorgada la llicència d’ús, per informar-

los de les actuacions previstes i de les que no es poden fer per raons diverses.  

En resposta a la primera pregunta, el pressupost inicial aprovat i destinat a les 

partides de manteniment d’instal·lacions esportives per al 2013 ha estat de 96.076,90 

euros. Per actuacions extraordinaris sorgides, com ara els malaurats robatoris a 

l’estadi d’atletisme i al camp de futbol de La Llàntia, per temes de seguretat com les 

obres que estem fent a la pista d’skate o per millores pendents que arrosseguem 

d’exercicis anteriors, com les goteres del Teresa Maria Roca i el parquet, s’ha hagut 

d’ampliar aquesta dotació en 96.000 euros, és a dir, pràcticament el doble.  

Pel que fa a la segona pregunta, com es va informar al CME el 16-7-2013, en aquell 

moment teníem executat un 79% de les actuacions previstes i  realitzades, i un 78% 

de l’execució pressupostària. En aquests moments, tenim executat un 91% del 

previst i dels 96.000 euros afegits, se n’han executat 75.000 i ens queden uns 

11.500, és a dir, un 90% del previst aproximadament. Aquests diners els esgotarem 

segur en el que queda d’any.  

En referència a la darrera pregunta, hi ha actuacions previstes com ara les que estan 

recollides al PAM i al Programa d’Esports 2013, i també al Pla de Mandat: la 

reparació de l’skate i el half-pipe que estan en marxa aquesta setmana i la durada 

serà d’una setmana aproximadament. Actuacions al camp municipal de Vista Alegre, 

hi ha previstes unes millores en el terreny, que ara tenim una mica aturades perquè, 

si tot va bé, estem al darrere de poder aconseguir finançament extern que faci 

possible gespa artificial, que ja sap que és una mancança pendent d’anys anteriors. I 

també posarem un joc de porteries de futbol 7 abatibles. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, considera desafortunat el comentari del Sr. Galbany sobre si el 

representant del PPC va anar o no a alguna reunió. Si nosaltres presentem aquestes 

preguntes és perquè hem vist nens petits buscant pilotes entre canyes i ens fa 

vergonya que això estigui passant a Mataró. Presentem aquesta pregunta perquè 

vostès han presentat en les noves ordenances un tema que afavorirà dues entitats 

esportives amb una bonificació d’entre 45.000 i 50.000 euros. Amb això suposo que 

amb vuit o deu anys es pot pagar la gespa artificial del camp dels Molins, que hi 

tenen tant dret com els altres, que per cert tenen unes instal·lacions magnífiques.  

 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, afirma, com a 

regidor d’Esports, el seu desig de poder disposar d’una major dotació econòmica per 

donar resposta a molts llocs on ara no s’hi arriba.  
 

 

 

30  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA REALITZACIÓ 

DE MURALS AMB CONTINGUT POLÍTIC I LA UTILITZACIÓ 

D’EDIFICIS CATALOGATS O ESPAIS SINGULARS PER 

REALITZAR PROPAGANDA POLÍTICA.  
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons se’ns va informar en Junta de Portaveus de fa uns mesos l’Ajuntament de 
Mataró suspenia les autoritzacions per realitzar murals amb contingut polític a la Via 
Pública per tal d’estudiar la normativa ja que s’estaven generant certs problemes amb 
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aquesta “forma d’expressió” i propaganda política, per la qual cosa entenem que si 
alguna formació política ha realitzat algun d’aquests murals ho ha fet sense 
autorització, de la mateixa manera hem pogut saber que s’estan utilitzant amb 
bastant freqüència com a suport per tal de penjar pancartes, algunes amb un 
missatge absolutament insultant i intolerable, parts d’edificis catalogats com a 
patrimoni, per la qual cosa entenem que ningú dins de l’Ajuntament de Mataró ha 
autoritzat a fer-ho. Per últim també hem vist com el dia 12 d’octubre, Dia de la 
Hispanitat, les joventuts d’un partit polític es dedicaven a tapar les plaques que donen 
nom a diferents vials i places de la nostra ciutat i que la seva acció no es limitava a 
aquest dia si no que va perdurar a l’endemà. 
 
Tot això, a més a més, sempre protagonitzat per les mateixes formacions polítiques i 
amb un to que per a nosaltres i per a molts mataronins i mataronines que ens donen 
el seu suport o no, resulta insultant. 
 
I Tot això tenint en compte que durant aquest mandat s’han mantingut les cartelleres 
a la via pública que només es feien servir durant les campanyes electorals, es a dir, 
que s’han augmentat considerablement els llocs i suports on expressar lliurement les 
idees de cadascú i difondre-les quan es cregui oportú. 
 
Interessa doncs a aquest Grup Municipal diferents aspectes lligats amb el que hem 
relatat i per aquest motiu presentem les següents preguntes: 
 
- Continua vigent la moratòria pel que fa als murals de propaganda política? 
 
- Quants permisos s’han demanat en el que portem d’any per tal de penjar pancartes 
a la façana de Can Cruzate que dona a la Plaça de l’Ajuntament? És aquesta façana 
un element catalogat i per tant protegit com a patrimoni? Quants permisos s’han 
concedit? 
 
- Es va demanar permís per part de qui va realitzar l’acció de la Diada de la Hispanitat 
del 12 d’Octubre? Es va autoritzar aquesta acció en cas de que es demanés permís? 
 
- S’ha pres alguna acció informativa i/o disciplinària en el cas de que les accions 
esmentades s’hagin fet sense la consegüent autorització?” 
 
 

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

Manteniment, respon que la moratòria segueix vigent. De fet, estem treballant en un 

reglament i, per tant, qualsevol petició que se’ns faci no l’autoritzarem, perquè està 

pendent de regular el fet que es puguin fer murals amb contingut polític en parets de 

la via pública. D’altra banda, la part superior de la façana de Can Cruzate és privada i 

no és espai públic, però que ens consti no s’ha demanat més que un permís per 

penjar una pancarta sobre l’Estrany per a un acte de reconeixement que li faran. 
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Petició que ha passat pel Consell de Patrimoni, com ja deuen saber. Respecte als 

fets als quals vostè fa referència del 12 d’octubre, no ens consta que s’hagués 

demanat cap permís i si s’hagués demanat no s’hagués autoritzat.  

Pel que fa a si s’ha pres alguna acció disciplinària per les pancartes que es pengen, 

m’informen des del Servei que mai, des de fa temps, s’han obert expedients per 

aquest motiu, perquè normalment quan es detecta una pancarta de les que sí que es 

poden identificar, el que es fa és posar-se en contacte amb l’autor perquè la retiri 

voluntàriament. Si la retira en 24 hores, no s’obre expedient. Ara bé, si no ho fa, es 

retira pels Serveis Municipals. El mateix es fa amb les pancartes de les quals no se’n 

pot identificar l’autor.   

 

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

Catalunya, expressa que li sap tan de greu això com el que ha succeït aquesta 

setmana a la Biblioteca Antoni Comas de la ciutat i a la seu d’un partit polític. Ens 

sap molt de greu i ho condemnem.  

 

 

 

31  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PERQUÈ L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ SENYALITZI I DIFONGUI ELS FORTINS DE LA 

COSTA. 
    

 

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

Popular, demana que el prec quedi sobre la taula fins un proper Ple. 
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32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DE 

L’ESFONDRAMENT D’UN IMMOBLE AL CARRER SANT 

ANTONI. 
 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que 

aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. 

 

 

33  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LES POSSIBLES CONSEQÜÈNCIES DE 

LES DECLARACIONS DEL COORDINADOR DE L’ÀREA DE 

SERVEIS TERRITORIALS EN RELACIÓ A LES MESURES 

TÈCNIQUES PORTADES A TERME EN L’ESFONDRAMENT 

D’UN IMMOBLE AL CARRER SANT ANTONI. 
 

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

aquest prec li sigui contestat per escrit. 

 

 

 

34  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA  PER A LA REDACCIÓ D’UN NOU PROJECTE 

D’INSTAL•LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP MUNICIPAL 

DE MOLINS-VISTA ALEGRE. 
 

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

aquest prec li sigui contestat per escrit. 
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35  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA PER A LA PRIORITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 

DE LA CULTURA. 
 

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

aquest prec sigui tractat en un proper Ple. 

 

 

 

36  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA PER GARANTIR L’AJUT DE BEQUES MENJADOR 

A LES FAMÍLIES QUE HO SOL•LICITIN. 
 

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

aquest prec li sigui contestat per escrit. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 24 hores,  el Sr. President aixeca la 

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  
 


