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ACTA NÚM. 01/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 10 DE GENER DE 2013. 

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

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 3 de l’ordre del dia 
 
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 PAS-

TOR, 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 
51/2013 de 7 de gener 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 10 de gener 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 ordinà-
ria que tindrà lloc el proper dijous 10 de gener de 2013, a les 19 hores de la tarda, 
a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el 

següent 

 

 

                                                  ORDRE DEL DIA 
 
 
1   Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7-11-2012.   

 

  

2    DESPATX  OFICIAL 

 

   DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

3   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Conver-

gència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA de rebuig a la Llei 

10/2012 de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes en 

l’àmbit de l’Administració de Justícia.   

 

 

   DICTAMENS 
  

   CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
   Direcció de Cultura 
 

4   Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat.  
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   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
  

   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

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

Catalunya per tal de què s’estudiï la creació de “l’Observatori de la qualitat de 

l’educació a Mataró”, per tal de tenir dades de l’estat de la formació en les eta-

pes obligatòries a la ciutat de Mataró.  

 

 

   PRECS I PREGUNTES 
 

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

robatoris de peces de cotxes i tallers mecànics il•legals. 

 

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

les negociacions amb FCC (Fomento de Contrucciones y Contratas) pel  paga-

ment del deute que té el nostre ajuntament amb aquesta empresa. 

 

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

la sentència del TSJC declarant nul el PMU de la illa de Can Fabregas i 

l’afectació a les obres de construcció de la gran superfície comercial. 

 

9   Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre la rees-

tructuració del Mataró Bus. 

 

10   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la suspensió de la 

festa de Cap d’any organitzada per l’associació l’OCA de Mataró. 

 

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

referent a la suspensió de la festa de Cap d’any organitzada per l’OCA. 

 

 

 

 

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ OR-

DINÀRIA DE 7-11-2012   

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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2  -  DESPATX  OFICIAL 
 

� No es registren temes ni informacions idonis pel tractament en el torn de des-
patx oficial. 

 
 
 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Carlos Fernández, regidor del grup 

municipal Socialista. 

 

 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 
3  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ I 

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA DE REBUIG A LA 

LLEI 10/2012 DE 20 DE NOVEMBRE, PER LA QUE ES REGU-

LEN DETERMINADES TAXES EN L’ÀMBIT DE 

L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA.   

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

posta següent: 

 

“Atès la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del 21 de novembre de 2012, de la 
Llei 10/2012 de 20 de novembre que estableix un nou sistema de taxes judicials; su-
primint les exempcions previstes fins ara per les persones físiques i les persones jurí-
diques de reduïda dimensió, ampliant l’establiment de taxa a la jurisdicció civil i con-
tenciós-administrativa i a la jurisdicció social; i incrementant molt substancialment el 
tipus impositiu.  

Atesa la fixació d’aquesta manera d’una quota tributària fixa per actuació judicial i una 
quota tributària variable addicional en funció de la quantia del procediment. 

Atès que l’entrada en vigor de la Llei 10/2012 esdevé al dia següent de la seva publi-
cació en el B.O.E. 

Atès que la referida Llei estableix uns límits que no atenen al Principi de Progressivi-
tat.  
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Tot i que s’implanta el no pagament d’aquesta taxa judicial per les administracions 
públiques i les persones que tinguin justícia gratuïta, totes aquelles unitats familiars 
que tinguin ingressos conjunts que superin els 1.100 euros mensuals, tindran que 
pagar la referida taxa, en el mateix import que una família amb ingressos més que 
suficients o una corporació multinacional. D’aquesta manera, una gran majoria de 
ciutadans i ciutadanes hauran de renunciar a sol·licitar tuteles freqüents.  

En l’àmbit laboral, la nova regulació té un impacte molt important. Amb la nova regu-
lació és obligatori pagar per recórrer una sentència desfavorable. És a dir, un treba-
llador acomiadat haurà de preveure una taxa per recórrer una denegació de subsidi 
d’atur o la qualificació de incapacitat front a la Seguretat Social. 

I en l’àmbit administratiu, podem veure exemples a totes llums desproporcionats com 
el recurs davant una multa de trànsit on la taxa superarà en dues vegades el cost de 
l’import reclamat. 

 

Atès que l’establiment de qualsevol taxa i, en especial aquesta, suposa una limitació i 
impediment real a l’accés de la majoria dels ciutadans i ciutadanes a la justícia, res-
tringint l’ús únicament a aquells ciutadans que disposin d’una millor situació econòmi-
ca. I en aquest sentit, deixant palesa la vulneració el dret constitucional de la tutela 
judicial efectiva reconeguda a l’article 24.1 CE. 
  
Atès que el manifest contra la llei 10/2012 de 20 de novembre que regula les taxes en 
l¡àmbit de l'administració de Justícia aprovat per l'Il·lustre Col.legi d’Advocats de Ma-
taró que reflexa les peticions de les Associacions de Jutges i Fiscals, diu literalment: 
" manifestem, com la pràctica totalitat de la societat, el nostre absolut rebuig a la referida llei 
pel veritable obstacle a l’accés de la justícia que provoca, com demostra el fet que una dispo-
sició hagi propiciat l’oposició de la pràctica totalitat de les persones que intervenen en un pro-
cediment judicial. 
Es fa palès, a més, a Catalunya, que aquesta llei de taxes agreuja la ja aplicació de la llei de 
taxes catalanes, la qual cosa implica que les persones que accedeixin a la Justícia pagaran 
dues taxes per accedir: la taxa catalana i la taxa estatal.  
Aquestes taxes provocaran una justícia de dues velocitats: per una banda, una justícia “ per a 
rics i pobres “ què podran accedir-hi perquè podran pagar les taxes o perquè no tenen que 
pagar-les i, per altra banda, una justícia “per la classe mitjana”, la qual serà la veritable perju-
dicada, per quan haurà de pagar les taxes i, en moltes ocasions, aquestes els impediran acu-
dir als Tribunals, de tal forma que impedeix l’accés a la justícia en condicions d’igualtat per a 
tots els ciutadans.  
En aquest sentit el  Ministre de Justícia ha afirmat que: “ La llei de taxes no ha trobat un rebuig 
social sinó una reacció corporativa “, manifestació que a més d’incorrecte, pretén fer creure 
que són els advocats els perjudicats d’aquestes taxes quan els veritables perjudicats són els 
ciutadans que són els qui les hauran de pagar i els que veuran impedit el seu dret d’accés a la 
justícia.  
Des de l’advocacia institucional, tant des del propi Col.legi de Mataró, com des del Consell 
dels Il.lustres Col.legis de Catalunya i del Consejo General de la Abogacía Española així com 
de la pràctica totalitat de Col.legis d´Advocats, com des de la resta d’operadors jurídics i 
d’altres col·lectius, s’han fet totes les actuacions possibles per evitar l’aprovació d’aquesta llei 
sense èxit donada la imposició que de la mateixa ha fet el Ministre de Justícia. 
Per tant és necessari continuar  lluitant en la seva contra, ara des d’una doble perspectiva: per 
una banda, intentar la seva retirada i, per altre banda si no s’aconsegueix la seva retirada, 
intentar que es declari la seva inconstitucionalitat”. 
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Atès que l’actual situació de crisi econòmica ha fet emergir un gran nombre de con-
flictes i situacions (desnonaments en execucions hipotecàries, participacions prefe-
rents, etc), en els que la limitació a l’accés a la justícia en funció de la capacitat eco-
nòmica deixa especialment indefensa la part dèbil o menys afavorida econòmica-
ment. 
 

Per tot això, el Grups sotasignants proposen l’adopció al Ple dels següents acords: 
 

Primer.- Manifestar el rebuig a l’aprovació de la Llei 10/2102 per la que es regulen 
determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia ja que creiem fermament 
en el Dret a una tutela judicial efectiva, entesa com el dret d’accés a la justícia de tots 
els ciutadans en pla d’igualtat i sense restriccions derivades de la seva capacitat eco-
nòmica, entenent que la igualtat davant els poders públics i especialment, davant la 
Justícia, ha de quedar garantida com a pilar bàsic de la democràcia. 
 
Segon.-  Sol·licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la tramita-
ció legislativa pertinent per tal de evitar l’aplicació i deixar sense efecte l’esmentada 
normativa que vulnera els principis bàsics de llibertat, igualtat i justícia inspiradors de 
l’ordenament jurídic constitucional, principis que tenen el deure d’impulsar i promoure 
els poders públics. 
 
Tercer.- Donar a conèixer a la ciutadania el contingut de la present moció, notificant-
la als mitjans de comunicació, les associacions de veïns i veïnes, i al Defensor del 
ciutadà.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia el suport del seu grup municipal a aquesta proposta de resolució.  

Ens trobem davant d’una nova injustícia. El sistema judicial pateix un descrèdit gene-

ralitzat entre la ciutadania. Malauradament, novament una altra llei és imposada  per 

la força des de dalt i passant per damunt d’uns drets que formen part del conjunt de la 

ciutadania. D’entrada s’imposen unes taxes que no contemplen el principi de la pro-

gressivitat en funció de la capacitat de cadascú. Aquí es parla de les persones que 

siguin mileuristes, casos molt concrets, però el gran gruix de les persones que neces-

sitaran fer ús de la justícia es veuran penalitzats.  

S’obre la porta a la impunitat de moltes empreses que iniciaran processos laborals, 

en els quals molts treballadors es veuran castigats en els processos de reclamació 

dels seus drets. Impunitat perquè moltes entitats, plataformes i associacions podien 

accedir a la justícia per protestar i plantejar alternatives, i impunitat de les entitats 

financeres que tenen oberts molts processos amb moltes famílies.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Cata-

lunya, expressa que la situació excepcional que està vivint el país obliga a prendre 

mesures excepcionals.  

Les taxes no són noves. Podien funcionar des de l’any 2002. De fet, a Catalunya ja hi 

havia taxes i no hi havia hagut mai cap moció com aquesta. Les taxes estan presents 

en el sistema judicial de 47 dels 48 estats que formen el Consell Europeu.  

Si comparem, per exemple, el nombre de casos del sistema judicial espanyol amb el 

d’un país com França, que té 20 milions més d’habitants i 3 milions menys de litigis 

que Espanya, no deixa de resultar curiós. Això vol dir que hi ha alguna cosa que no 

s’està fent bé. A aquests 47 països les taxes suposen una part del pressupost del 

triple de mitjana del que suposarà a Espanya. Entenc que hi hagi mesures que no 

agradin, però la situació és la que és. Per posar una dada, el 80% dels litigis que te-

nen a veure amb la legislació laboral es resolen en primera instància. Només un 20% 

passen a aquesta segona instància. Finalment, podem veure com es fa un ús i un 

abús del sistema judicial recorrent, per sistema, multes de trànsit, etc. Per exemple, 

més de 70.000 euros li està costant a aquesta ciutat tot el litigi del tema d’El Corte 

Inglés. Això ho hem de pagar tots. D’alguna manera s’ha de posar fre a un abús del 

servei.  

 

 
 
La senyora Olga Ortiz, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta 

que el posicionament de CIU és favorable.  

És favorable perquè és un clam que s’està produint, tant en el Consell de l’Advocacia 

Catalana, el Consejo General de la Abogacía, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, 

jutges i fiscals. És un clam perquè aquestes taxes vulneren de forma flagrant aquest 

dret de tothom a accedir a la justícia. És un dret que ha de ser igualitari i aquestes 

taxes fan que no ho sigui. S’ha parlat de les taxes que s’imposaven des de la 

Generalitat. Aquestes taxes no vulneraven el dret d’accés a la justícia. Aquestes 

taxes són mínimes i el que fan és recobrar alguna despesa. Per altra banda, les taxes 

de l’Estat impediran a molta gent accedir a aquesta justícia.  

Per posar algun exemple, un monitori, que és una reclamació de quantitat de 2.100 

euros d’una comunitat de propietaris, li costarà a la comunitat 921 euros. Per una 
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separació o divorci sense liquidació de ganancials —òbviament a Catalunya tenim 

separació de béns— s’hauran de pagar 1.280 euros de taxes, a banda d’advocats i 

procuradors. Per una multa de trànsit de 100 euros s’haurà de pagar una quantitat 

fixa de 200 euros. Per una reclamació d’acomiadament de l’empresa, el treballador 

haurà de pagar 500 euros. És a dir, estem en una situació límit. S’està impedint 

l’accés a la justícia i això és inconstitucional. 

 
 
 
 
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: 5, corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.  

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 

DICTAMENS 
 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 

Direcció de Cultura 
 

4  - INCLUSIÓ DE NOUS VIALS AL NOMENCLÀTOR DE LA CIU-

TAT.  
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivèn-

cia, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la proposta se-

güent: 

 
“Vista l’acta 3/2012 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de la Ciutat de Mataró, 
corresponent a la reunió celebrada el dia 11 de desembre de 2012,  sobre els nous 
vials a denominar. 
 
Vist l’acord de la Comissió Municipal de Nomenclàtor del dia 11 de desembre de 
2012. 

 
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.-  Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat els següents vials, denominacions i 
codis:  
 
CODI 2361   PASSATGE DE MARIONA GALINDO 
per l’espai existent davant del local social casteller, que comunica per una rampa i 
unes escales amb els Jardins de l’Antic Escorxador, vial que s’haurà d’ordenar a la 
llista de carrers i altres aplicacions com Galindo, passatge de Mariona. 
 
CODI 992   PASSATGE DE CABOT I BARBA 
Passatge localitzat entre les dues naus, recentment rehabilitades, de l'antiga fàbrica 
de Can Cabot i Barba.  
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Cabot i Barba, 
passatge de  
 
CODI 993  PASSATGE DELS TELERS 
Passatge localitzat entre una de les nau de l’antiga fàbrica de Cabot i Barba i un edifi-
ci de nova creació dedicat a un ús residencial i de serveis. 
Vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Telers, Pas-
satge dels. 
 
CODI 90313  JARDINS DE PERE CALDERS 
Espai públic d’uns 2.100m2, situat al límit del terme municipal amb Argentona.   
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Calders, Jar-
dins de Pere. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i Teleco-
municacions per tal que procedeixi la corresponen comunicació als serveis municipals 
que correspongui i notificar la present resolució als membres de la comissió i a les 
persones interessades.” 
 

 

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

seva satisfacció per posar el nom de Mariona Galindo als entorns del local de la colla 

castellera.  
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Donarem suport a la totalitat del dictamen —sempre que ha vingut una proposta a la 

Comissió del Nomenclàtor li hem donat suport—, però jo volia fer la proposta que el 

nom de Pere Calders continués estant a la llista del nomenclàtor.  

Celebro que avui es posi el nom de Pere Calders a uns jardins de la ciutat, però quins 

jardins? Jo voldria demanar que quedés a aquell espai el nom de Jardins de Pere 

Calders, però que el tinguem a la llista per quan tinguem un espai més adient i més 

d’acord amb la personalitat de Pere Calders.  

 

 

 

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

lunya, reconeix que desconeixia que aquests jardins fossin part del terme municipal 

de Mataró. Nosaltres hi votarem favorablement, però en Pere Calders, que va ser 

Creu de Sant Jordi l’any 1982, que va ser Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 

l’any 1986, que va ser conegut arran de l’Antaviana, que va ser envestit Doctor Hono-

ris Causa per la Universitat Autònoma, una figura cabdal de la literatura catalana, 

hauria de tenir un lloc més adient. 

 

 

 

Al senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i Convivèn-

cia, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, li agradaria que fos per 

convenciment de tots que s’hi posés algun nom: aquest o algun altre. M’agradaria 

saber si els altres grups estan d’acord amb el que han expressat tant el PSC com el 

PP.  

Recordar que aquesta va ser una proposta feta pel Departament de Llengua Catala-

na i Literatura de l’Institut de Secundària Alexandre Satorras, que la mateixa Sra. Ro-

ser Trilla la va portar a la comissió, on va ser debatuda, i que va anar a comissió in-

formativa, on hi són tots els grups municipals. Per tant, els he d’expressar la meva 

sorpresa perquè ho podien haver treballat. En tot cas, hi som a temps. Si els altres 

grups que queden per intervenir estan d’acord amb el que han dit els altres grups, no 

hi hauria cap inconvenient. Els demano, però, que sigui per unanimitat.  
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, opina que la figura de Pere Calders és d’un calat prou important per merèi-

xer un espai significatiu a la ciutat. 

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, ratifica el que han dit els altres grups. 

M’agradaria que s’elevessin aquestes consideracions a la Comissió del Nomenclàtor.  

Nosaltres donaríem suport a aquesta proposta que han plantejat el PSC i el PP.  
 
 
 

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

cia, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, separaria la proposta si el 

Sr. Secretari diu que es pot fer. Per altra banda, en un moment en què a la ciutat 

s’urbanitzen pocs espais, podem trigar molt a trobar un lloc.  

 
 
 

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

prefereix aquest espai que cap. Podríem tenir un espai anomenat Pere Calders a 

l’espera de trobar-ne un de millor.  

 
 
 
El senyor Monfort, secretari general de la Corporació, respon que sí es pot separar.  

 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que aquests són els jardins de po-

nent. Potser no són uns jardins d’una dimensió molt important, però també són uns 

jardins molt bonics. Tots els racons d’aquesta ciutat, encara que siguin més enllà de 

la Riera d’Argentona, són vàlids. Agrair aquest pas endavant i aquest reconeixement 

que es fa avui, també amb el passatge de Mariona Galindo. Aquest nom ens quedarà 

al cor de tots els mataronins, castellers i no castellers, i en la memòria del món caste-

ller a Catalunya, perquè hi hagi un abans i un després en aquest noble art.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

 

5  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER TAL 

DE QUÈ S’ESTUDIÏ LA CREACIÓ DE “L’OBSERVATORI DE LA 

QUALITAT DE L’EDUCACIÓ A MATARÓ”, PER TAL DE TENIR 

DADES DE L’ESTAT DE LA FORMACIÓ EN LES ETAPES OBLI-

GATÒRIES A LA CIUTAT DE MATARÓ.  

 

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 
“Atesa la preocupació que en nombroses ocasions hem manifestat tots els Grups 
Municipals sobre la necessitat de tenir a la ciutat una educació de qualitat que perme-
ti que els nostres escolars tinguin la millor formació possible per tal de tenir més opor-
tunitats a tots els àmbits de la seva vida. 
 
Atès que l’educació constitueix el principal instrument per garantir la cohesió social i 
mantenir l’anomenat “ascensor social” que permeti als nostres conciutadans més 
desafavorits econòmica i socialment millorar la seva situació i també tenir uns mata-
ronins i mataronines amb més oportunitats de desenvolupar la seva vida no tan sols 
professional si no també personal. 

 
Atès que aquest Ple s’ha manifestat en nombroses ocasions sobre la necessitat de 
tenir el màxim d’elements de judici i planificació sobre un aspecte tant cabdal com és 
el de l’escolarització dels nostres nens, nenes i joves. 

 
Atès que segons resposta del Regidor responsable de l’educació, Sr. Pere Galbany, a 
la ciutat a preguntes per escrit del Grup Municipal del Partit Popular Català, 
l’Ajuntament de Mataró no té dades sobre aspectes relatius al fracàs escolar o nivells 
acadèmics dels nostres escolars a les etapes de formació obligatòria. 
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Atès que recentment s’han publicat estudis relatius a diferents etapes educatives, 
PISA i també TIMSS (sobre el nivell en ciències i  matemàtiques) i PIRLS (sobre 
comprensió lectora); Pisa relatiu a secundària i els dos últims relatius a 4art de primà-
ria.  

 
Atès que els resultats que presenten aquest estudis no ens fan ser precisament opti-
mistes sobre el nivell de la formació dels nostres escolars. En concret els estudis rela-
tius a primària diuen que el nivell en comprensió lectora és menys de la meitat del 
conjunt de l’OCDE  en quant a alumnes excel·lents i que la proporció d’alumnes en-
darrerits és superior també a la mitjana dels països de l’OCDE. En matemàtiques 
passa el mateix, situant-se el nivell dels escolars de l’estat 40 punts per sota del nivell 
de l’OCDE o de la UE. 

 
Atès que malgrat no tenir les competències en la formació en etapa obligatòria dels 
nostres escolar com a Ajuntament sí tenim l’obligació moral de que aquesta sigui la 
millor de les possibles i també d’implementar mesures compensatòries i de millora del 
nivell de formació dels nostres escolars. 

 
Atès que sense tenir dades d’aspectes tant importants resulta gairebé impossible 
realitzar qualsevol tipus de política educativa. 

 
Proposem al Ple l’adopció del següent Acord: 

 
1.-  L’Ajuntament de Mataró mitjançant la Direcció d’Educació i el Servei d’Estudis i 
Planificació  crearà “El Programa de la Qualitat de l’Educació a Mataró” amb l’objectiu 
de recavar, recollir i tenir dades sobre la qualitat  i tots aquells aspectes que es consi-
derin convenients sobre l’estat de  la qualitat de l’educació i tots aquells altres aspec-
tes que es considerin convenients relacionats amb la qualitat de l’ensenyament a tota 
l’etapa d’ensenyament obligatori i d’altres no obligatòries pero de molt d’interés  com 
els cicles formatius i el batxillerat. 

 
2.-  El Programa de la Qualitat de l’Educació a Mataró promourà estudis de diferents 
Entitats i/o Institucions sobre la qualitat de l’ensenyament a la ciutat que vindran pro-
posats pel Consell Escolar Municipal, el Consell de la F.P. i/o la Direcció Municipal 
d’Educació . 

 
3.-  Els resultats dels treballs de l’esmentat programa es presentaran de manera anu-
al (preferentment coincidint amb l’inici o final del curs acadèmic) al Consell Escolar 
Municipal, el Consell de la F.P. i a la Comissió Informativa Municipal de Serveis a les 
Persones. 

 
4.-  Les dades obtingudes marcaran el disseny de les polítiques eductives municipals 
i les possibles intervencions de millora de la qualitat de l’ensenyament a Mataró.” 
 

 

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

Popular, explica que encara no han tingut temps de veure quins han estat els canvis 

de la moció.  



 14

Tenim un nivell de fracàs escolar molt important a nivell municipal i a nivell català. Cal 

prendre mesures. Tenir informació és positiu i, a més, és necessari. El que no sé és 

si aquesta és la manera.  

Jo afegiria :  

- A la part expositiva : “Atès que els nivells de formació acadèmica són molt 

més bons a nivell europeu en aquells països on la inversió per càpita és més 

elevada, doncs”. 

- A la part dels acords : “L’administració pública dedicarà molts més diners als 

recursos en educació escolar”.  

A l’anterior redactat es parlava de crear un observatori i a mi això em semblava més 

burocràcia, quan aquesta informació ja la té la Generalitat de Catalunya, que és qui té 

les competències. El que hauríem de fer des de l’Ajuntament és tenir a disposició 

aquesta informació de forma periòdica.  

Jo no veig malament el que aquí es reclama. Només desitjo que no sigui una estruc-

tura més. No cal crear res nou, només hem de reclamar la informació. Alguna cosa 

compartim, a nivell català, que ens fa estar molt per sota del que són els nivells aca-

dèmics de la resta d’Europa. Això ens hauria de preocupar molt. M’agradaria que es 

concretés més aquesta proposta perquè no me l’he pogut llegir a fons, o potser dei-

xar-la damunt la taula per madurar-la més.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, entén que per això es necessita l’aplicació 

del nou ROM. Estic convençut que vostè difícilment ens podria repetir l’esmena “in 

voce” que ens ha fet. Vostè té tota la raó del món de no haver-se pogut llegir això 

perquè ha arribat a última hora. El nou ROM evitarà que ens passi això.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que el ROM que es tenia preveia la 

possibilitat d’ajustar-ho perquè aquestes coses que es fan a última hora es facin 

abans. Això no justificava el canvi de ROM.  
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Pel que fa a la proposta de resolució que presenta el PP, celebro la sensibilitat del Sr. 

López, perquè parlar d’educació i proposar a la ciutat un observatori sobre l’evolució i 

la qualitat de l’educació a Mataró em sembla la sensibilitat pròpia d’un docent i d’una 

persona que, al llarg de molts anys, sap que aquest tema educatiu ha estat un tema 

important a la ciutat. Per altra banda, això lliga poc amb la mentalitat del seu partit, 

tant a nivell local, com a nivell estatal.  

A mi inicialment em va semblar que era una proposta una mica tramposa. Tot 

l’argumentari i la proposta podria ser subscrit perfectament per qualsevol partit 

d’esquerres. Casualment, això passa quan el govern d’Espanya està posant en mar-

xa la Llei Wert (LOMCE), quan ha aprofundit en les retallades, començades en el 

mandat anterior d’una manera duríssima contra l’educació, plans d’estudis, augments 

de ràtio, reducció de beques de menjador, de beques per llibres de text, quan s’ha 

desmantellat la xarxa d’escola bressol, quan congela l’avenç a Formació Professional 

en la línia que s’havia proposat inicialment i quan no parla d’educació permanent. 

Temes com la cohesió social, les millores als més desafavorits, l’oportunitat de millo-

rar la vida professional i personal són poc explícits a l’ideari del PP.  

Siguem positius i, per tant, acceptaré tot allò de bo que vostè proposi, així que anem 

a analitzar el projecte. Respecte la proposta de crear l’Observatori de la Qualitat de 

l’Ensenyament a Mataró vostè parla de reunir informació i dades i publicitar-les anu-

alment. En el següent redactat també parla de la possibilitat d’orientar les polítiques 

educatives municipals en funció d’aquestes dades. Les dades que vostè vol reunir, ja 

existeixen. Les té el Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental. Són dades, tant 

de les proves internacionals que es fan al nostre sistema educatiu, com les dades de 

les proves diagnòstiques que es fan a segon i a sisè, a Primària, i a segon i a quart 

d’ESO. Aquestes dades van començar a donar-se durant els anys 2008, 2009 i 2010 

en el marc de les zones educatives. La zona educativa era un marc de trobada entre 

el territori i el Departament d’Educació per tenir dades conjuntes i poder veure com 

sumar esforços des del municipi i des del Departament d’Educació. Perquè al territori 

li importa molt què passa a les escoles. La directora de la zona educativa i l’inspector 

en cap de Mataró havien presentat algunes d’aquestes dades al Consell Escolar Mu-

nicipal per tenir la foto de quina era la situació de Mataró en relació amb determinats 

elements que comporten l’èxit escolar. No parlem només de resultats acadèmics, 

parlem també d’altres coses, per tant, això s’ha de definir. Entenc que la proposta no 

està definida. 
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Si aquestes dades ja les tenim, per què no en disposem? Per què no les dóna la Ge-

neralitat de Catalunya? Per què no les dóna el director del Servei Territorial? És veri-

tat que quan el PP, el PSC o Iniciativa, hem demanat les dades al regidor, el Sr. Gal-

bany, se’ns diu que no les tenen. Potser caldrà que les demanin des de l’Alcaldia o 

des del ple municipal. La persona que ens podria donar les dades és un exregidor de 

l’Ajuntament de Mataró que durant 8 anys ha estat en aquesta sala i que coneix per-

fectament la importància que tenen aquestes dades en l’àmbit municipal. Prego al Sr. 

Alcalde que faci ús del coneixement de partit que té i que pregunti per què no dispo-

sem d’aquestes dades. El que falta és voluntat de donar-les. I aquí és on es pot parlar 

de confidencialitat dels centres, perquè això ja s’havia fet sense vulnerar-la. Hauríem 

de veure quines dades ens interessen. No per a tothom seran rellevats les mateixes 

dades. Això s’hauria de consensuar.  

Al redactat diu que això no només sigui per als ensenyaments obligatoris, sinó també 

per als postobligatoris, que tenen una importància cabdal per a la continuació de la 

formació escolar. A nivell europeu es parla molt de l’abandonament escolar com 

aquells nens i nenes que no segueixen els estudis postobligatoris, és a dir, fins als 18 

anys. Per què no incorporar les dades de tots els ensenyaments, inclosos els univer-

sitaris, que tenim a la ciutat, si tenim les eines? Tenim un Consell Escolar Municipal, 

tenim una Taula de la Formació Professional, tenim el Tecnocampus i tenim el Depar-

tament d’Educació. Per tant, tenim les dades i tenim la possibilitat que tot això no creï 

una estructura nova, com deia el Sr. Safont-Tria, sinó que això formi part, per exem-

ple, de la Taula de l’Observatori de la Qualitat que podria tenir el Consell Escolar Mu-

nicipal. Aquesta ciutat ja ha estat capdavantera amb aquests temes. Recordin vostès 

el PEDES (Pla pel Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró), on es va fer una 

proposta específica perquè els centres de secundària poguessin tenir un integrador 

que, en aquests moments, és la joia de la corona del suport educatiu que tenim a la 

ciutat. És una de les coses realment importants i ben valorades pel professorat, pels 

pares, per tothom. 

Sr. López, nosaltres coincidim en l’objectiu però entenem que això s’ha de madurar 

una mica més. Nosaltres volem que aquest observatori funcioni amb garanties, per 

això demanem deixar la proposta damunt la taula, convocar una comissió de treball i 

portar-la el proper mes de febrer perfectament estructurada, dient qui volem que formi 

part d’aquesta comissió, quins temes creiem que han de tocar i quins són els ele-

ments objectius que s’han d’observar de la ciutat per poder parlar de la qualitat, per-
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què, des del meu punt de vista, estaríem equivocats si només parléssim dels resultats 

acadèmics. Hem de parlar també de tot allò que envolta l’èxit escolar: 

l’acompanyament, l’entorn socioeconòmic, les famílies, etc. 

 

 

 

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

li agradaria saber si el PP està d’acord a deixar la proposta damunt la taula. 

 
 

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

lunya, explica que fa una setmana que va enviar la proposta a tots els grups i que, 

per tant, podien haver aportat tot el que haguessin volgut. També és veritat que hi ha 

hagut canvis d’última hora, però moltes vegades es prenen aquí decisions de coses 

“in voce”. Per tant, no deixem la proposta damunt la taula.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa que el nou ROM es fa perquè això 

que passa ara, que és un embolic, no torni a passar i perquè es presentin les esme-

nes amb temps i forma. 

 

 

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

dóna el suport del seu grup municipal a la proposta. Nosaltres creiem que és de sentit 

comú que, abans de prendre qualsevol tipus de mesura, és primordial tenir accés a 

dades que reflecteixin les mancances en matèria d’educació del nostre municipi. Cre-

iem que és bona idea la creació d’un programa d’observació i anàlisi de la qualitat de 

l’educació a Mataró. Nosaltres sempre hem apostat i creiem que l’ensenyament obli-

gatori ha de tenir un èmfasi preferent, sense deixar de banda les altres. A l’educació 

en l’etapa obligatòria és primordial l’esforç de relacions, de coneixements i que, des 

de petits, puguin aprendre l’esperit emprenedor.  
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, expressa que el 

seu grup municipal donarà suport a la proposta. Agrair la disponibilitat del PP i del 

govern municipal per atendre les demandes concretes de millora del redactat que hi 

vam introduir. Concretament seria la inclusió dels cicles formatius i del batxillerat en 

aquest observatori. Creiem que poden ser una bona eina.  

D’altra banda, hi ha una qüestió important en l’acord 4, que és que les dades obtin-

gudes marcaran el disseny de les polítiques educatives municipals. Per tant, podem 

acordar quines són aquestes dades, com s’articula aquest observatori i quines políti-

ques concretes de millora de la qualitat educativa de la ciutat se’n poden derivar dins 

les competències municipals.  

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, agraeix al Sr. José 

Manuel López i al PSC el seu esforç per adaptar la proposta inicial a la realitat, fent-la 

assumible per l’Ajuntament. Serà una eina indispensable. Poder aconseguir tota la 

informació possible per tenir eines per treballar sobre la qualitat educativa serà molt 

important. Aquí no parlem només d’informació que pugui venir de la Generalitat o dels 

Serveis Territorials, volem demanar dades que vinguin d’altres entitats, organismes o 

fundacions com, per exemple, la Fundació Bofill, que ens podria aportar moltes da-

des. Un altre punt a tenir en compte era que des del Consell Escolar Municipal o, per 

exemple, des del Consell de Formació Professional poguéssim tenir la iniciativa per 

demanar informació a aquelles institucions que poguessin col·laborar amb nosaltres 

com, ara la Diputació de Barcelona, etc. 

 

 

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

Popular, pensa que si no s’ha disposat d’aquesta informació i no s’ha compartit amb 

la resta de grups municipals és perquè no hi ha hagut voluntat política. Per tant, no 

entenc que ara diguin que això servirà per al disseny de les polítiques educatives. Es 

podia haver fet ahir o avui o quan vostès ho haguessin volgut fer. Per tant, ni necessi-

tem aprovar aquesta proposta de resolució, ni necessitem cap mena d’estructura no-

va. Falta voluntat política perquè els instruments i la informació hi són. És per tot això 

que ens hi abstindrem, tot i que comparteixo que aquesta informació l’hem de tenir.  
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, reconeix que escoltant al Sr. Galbany li entren 

ganes de votar que no. Aquest observatori només ha de reunir dades que ja hi són. El 

que passa dins les aules és competència del Servei Territorial, del Departament 

d’Ensenyament i de la Generalitat de Catalunya, no és competència municipal. Vostè 

té una altra eina a les seves mans, que és posar en marxa les zones educatives. Les 

zones educatives parlen d’aquesta col·laboració entre municipi i educació. Nosaltres 

tenim un conveni que es va exhaurir l’any 2012, però que es pot reeditar perquè està 

a la LEC, una llei que vostès van votar. Per tant, en aquest marc no caldria res per-

què la col·laboració ja s’hi preveu. Han buidat les zones educatives de contingut, han 

enviat tots el directors de les zones educatives lluny i ara vostè diu d’aconseguir més 

dades d’entitats com la Fundació Bofill. Aquesta fundació no actua dins els centres. 

Les dades que nosaltres podem obtenir ja hi són en les diferents administracions, 

només cal ordenar-les. Sempre hi ha hagut una correlació entre les necessitats que 

s’han detectat i les polítiques municipals, justament perquè som subsidiaris en matè-

ria educativa. No és la nostra competència específica el que passa a l’aula, però sí 

que podem emparar. Si volen, no retirin la proposta de resolució, però acceptin la 

creació de la comissió per poder definir el paper d’aquest observatori i els hi votarem 

favorablement.  

 

 

 

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

lunya, recorda que aquestes dades les ha demanat diverses vegades i en diferents 

mandats des que es van constituir les proves de competències bàsiques.  

Si cal, es creen les comissions que calgui. Si vostès ho porten en el moment proces-

sal oportú, no tinc cap problema a votar-li a favor. Però crec que aquí estem dema-

nant coses diferents. Volem conèixer aquestes dades. Nosaltres havíem demanat 

aquestes dades per poder tenir la certesa que, si detectàvem que hi havia un proble-

ma de comprensió lectora, havíem de fer un programa a Mataró Radio o qualsevol 

altra cosa. Potser hauríem de portar a terme alguna iniciativa de més ampli abast. 

Volem tenir les dades per saber què hem de fer, en base als problemes que detectin. 

Crec que hi ha hagut prou temps per fer aportacions i, per això, mantinc la proposta.  
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, comenta a la Sra. 

Calvo que aquest és un bon programa que vol millorar la qualitat educativa de la ciu-

tat de Mataró. Recordo que a l’anterior mandat hi havia un regidor, el Sr. Vicent Gar-

cia, que es va fer un fart de demanar informació que no li va arribar. Esperem acon-

seguir ara aquesta informació i, a més, l’ajuntarem amb molta més informació que 

esperem aconseguir.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, aclareix que el que passa dins les aules es re-

cull anualment en unes dades que van al Servei d’Estadística del Departament 

d’Educació. Aquestes dades són les que diuen el nombre d’alumnes que aproven o 

suspenen i les té el Servei Territorial. Les proves diagnòstiques sobre competència 

lectora, competència matemàtica i competència diversa també es passen a tots els 

centres escolars i les acaba codificant i resumint el Departament d’Educació. Aques-

tes dades retornen als centres, sense noms i intentant no comparar centres. Aques-

tes dades han existit sempre i estem demanat que se’ns puguin retornar per territoris, 

de manera que no hàgim de fer l’exercici nosaltres. Per altra banda, aquestes dades 

no són suficients perquè hi ha proves internacionals. Hi ha, a més a més, altres da-

des que poden ser interessants com l’entorn socioeconòmic, l’acompanyament de les 

famílies, els programes de suport que hi ha a nivell de territori i moltes altres coses.  

Durant tres anys, aquestes dades s’han presentat col·lectivament a tots els directors 

de la ciutat. Els directors de la ciutat de Mataró tenien una foto fixa de quina era la 

situació de la ciutat.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, està convençut que en el fons tots volen el 

mateix. Volem tenir aquesta informació, que circuli i que pugui servir per millorar els 

resultats que malauradament no són els que tots voldríem, malgrat tot l’esforç que 

s’està fent. Quan no hi havia retallades els resultats tampoc no eren satisfactoris. Si 

aquest programa ens ajuda, endavant.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

FORA DE CONVOCATÒRIA 
 

El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, hi ha una proposta de 

renuncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, que per tràmit d’urgència, 

convindria tractar en aquesta sessió plenària :  

 

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

 
 

ALCALDIA 
 

PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA 
PER LA SRA. CAROLINA SOLER SOTO AL CÀRREC DE REGI-
DORA D'AQUEST AJUNTAMENT 
 
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent : 
 
“La regidora municipal Sra. Carolina Soler Soto ha presentat en data 9 de gener de 
2013 la renúncia a l’acta de regidora d’aquest Ajuntament. 
  
En virtut del que disposa l’article 9 del Reglament d’Organització i Funcionament de 
les entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Cor-
poració, a qui correspondrà prendre raó de la mateixa. 
 



 22

A la vista de l’exposat el Ple municipal pren coneixement de la renuncia presentada 
per la Sra. Carolina Soler Soto al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Així mateix es sol·licita a la Junta Electoral Central que proveeixi la vacant de regidor 
de la candidatura electoral de Convergència i Unió (CiU) a les Eleccions Municipals 
de 2011 a favor del Sr. Ramon Reixach Puig. “  
 
 
 
 

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

passa a llegir l’escrit que va entrar per a l’Alcalde que explica els motius d’aquest punt 

d’urgència. 

“Benvolgut,  

Li faig saber la voluntat de renunciar al meu càrrec de regidora d’Administració i 

Atenció Ciutadana per motius professionals. Us ho comunico a fi i efecte que 

l’Ajuntament pugui fer les gestions perquè sigui efectiu al ple ordinari del dia 10 de 

gener.  

Mitjançant aquesta carta, també vull agrair la confiança durant aquests anys que, 

sens dubte, han constituït una etapa important a la meva vida.  

Cordialment, 

Carolina Soler i Soto.” 

Durant els 6 anys que he estat en aquest Ajuntament, m’ho he passat molt bé i he 

après moltíssim, m’he casat i he tingut un fill aquí. M’emporto per mi la qualitat de les 

persones amb les que he tractat durant tots aquests anys.  

Voldria posar en valor la feina dels polítics, dels funcionaris i de tots els treballadors 

públics, perquè els que estem aquí hi som perquè nosaltres volem i perquè tenim la 

vocació d’ajudar la gent. Més enllà de les diferències polítiques que puguem tenir, 

crec que són més coses les que ens uneixen que no les que ens separen.  

Volia donar les gràcies als companys de consistori, als grups polítics de l’actual con-

sistori i els del mandat passat. Vull també donar les gràcies a l’Esteve, al Xavier, al 

José Manuel López, als companys de plataforma, malgrat compartir aquestes profun-

des diferències ideològiques a nivell professional i a nivell polític i al Gabi Ponce, el 

subministrador oficial de caramels que endolcien aquests plens. Gràcies també als 

1.378 treballadors del Grup Ajuntament que fan que tot vagi endavant. Gràcies al 

meu equip de treball: en Quim Bach, l’Aleix, en Pep, la Mariela, la Imma, en Jordi, en 

Joan Pau, en David, la Merche, l’Anna, la Pilar, la Lluïsa i en Manel. Gràcies a la gent 
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de Rocafonda, del Palau i de l’Escorxador i a tots els membres del Consell Territorial 

per la seva paciència i tenacitat. Gràcies a la família de CIU que m’ha ajudat, als 

meus companys regidors, al meu Alcalde i també a la Mariela, a la Sheila, al Marc, a 

l’Albert, a en Francesc, al Marcel i a tota aquesta gent que ha estat darrere. Gràcies a 

la meva família personal, que sempre hi és quan la necessites, i, sobretot, al meu 

marit, en David, i al meu fill Martí. Per acabar, expressar el meu agraïment a totes les 

persones que em van donar confiança i varen votar perquè jo fos regidora d’aquest 

Ajuntament.  

 

 

 

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

Popular, agraeix la cordialitat, el tracte proper. A nivell de resultats sé que no estarà 

massa contenta amb mi perquè no li he votat mai a favor ni les ordenances ni els 

pressupostos, però el tracte ha estat sempre excel·lent.  

La Carolina ha estat en una de les àrees més dures, amb unes retallades pressupos-

tàries molt importants. Expressar la nostra sorpresa perquè és una cosa que no ens 

esperàvem, sobretot trobant-nos a la meitat dels pressupostos, amb un debat obert 

on l’àrea d’Administració hi té un pes important. M’hagués agradat poder-lo acabar.  

Hi ha hagut moltes dimissions i estaria bé que algun dia, com a govern, se’n pogués 

fer una valoració més àmplia. Desitjar-li a la Sra. Carolina Soler tota la sort de món, a 

nivell personal i a nivell laboral. 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, reconeix que s’ha emocionat amb la intervenció 

de la Sra. Carolina Soler. No sóc de llàgrima fàcil però, tot i ser d’esquerres, també 

tinc un cor sensible. Aquesta intervenció seva m’ha descol·locat de tal manera que 

portava un petit discurs crític sobre aquesta renúncia, però potser ara no és el mo-

ment. Vostè m’ha colpit, amb el permís del seu marit —que no es pensi res estrany—, 

i això m’impedeix dir-li quatre coses al Sr. Alcalde. En el Pla anterior ja li vaig agrair, i 

li continuo agraint, la seva cordialitat i, sobretot, el seu tracte a l’hora de discutir 

al·legacions, esmenes, etc., malgrat les diferents concepcions ideològiques. Li desitjo 

el millor en la seva nova etapa.  
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També ens ha sobtat que se’n vagi en aquests moments, la qual cosa ens pertorba 

una mica. Ara haurem d’enfrontar-nos a una altra persona i ja li aventuro que, 

d’entrada, no tindrà el mateix beneplàcit que vostè, donat que és un home i no és 

gaire agraciat... El Sr. Reixach és present? Doncs, ara ja sap que d’entrada haurà de 

fer un esforç per guanyar-se la meva absoluta dedicació i fe, i que ho tindrà una mica 

difícil. Sra. Soler, sort, salut i llibertat. 

 

 

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

expressa que cada persona ha de ser lliure de sortir de la política sempre que vulgui.  

Independentment de les discrepàncies ideològiques, la Sra. Carolina Soler sempre ha 

tingut una actitud cordial i respectuosa amb nosaltres. Nosaltres li desitgem el millor 

en la seva nova etapa.  

 
 

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

lunya, reconeix que aquesta és una decisió difícil per a ella i per a tots els que es de-

diquen a la política i que s’estimen la ciutat de Mataró. Volia dir a la Carolina que 

sense posar en dubte, cap dels aquí presents, la vàlua d’en Ramon, que és qui t’ha 

de substituir, jo sempre preferiré enfrontar-me a adversaris que jo cregui que són ca-

pacitats, que estan preparats i que tinguin conviccions fermes com les teves. 

Jo crec que és una pèrdua per a la ciutat que gent de vàlua, de capacitat i que 

s’estima la ciutat hagi de triar i no ho pugui tenir fàcil per continuar en aquest lloc, 

perquè ha de restar temps a la seva família. Només em queda desitjar-te el millor i 

dir-te que aquí tens un amic. 

 
 
 

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

polítics, per voluntat pròpia i per inherència de la pròpia feina, estan en una mena 

d’aparador públic. Per això, determinades decisions, absolutament normals en l’àmbit 

privat, generen una allau de comentaris quan es tracta d’un càrrec públic. Ningú no 

pot negar el dret d’un electe a deixar de ser-ho per voluntat pròpia. Tothom té dret a 

millorar les seves expectatives personals i professionals de forma honesta. Se’ns 

demana sempre que siguem ciutadans normals i quan volem fer una cosa tan normal 
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com aquesta som objecte de comentaris de tot tipus. Això ho vaig escriure el 26 de 

maig de l’any 2006, en ocasió de la dimissió del regidor Sr. Genís Bargalló. Avui ho 

podria subscriure fil per randa. Vull agrair a la Sra. Soler la feina feta durant aquests 

dos anys de regidora del govern i també els quatre anys a l’oposició. Respecto la 

seva decisió i li desitjo molta sort. 

 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que ha viscut, juntament amb la Sra. 

Soler, una vida política molt intensa. Intensa quan has de gratar dins els coneixe-

ments i les aptituds de les persones i veus que hi ha una persona que pot afrontar 

una etapa difícil. Som aquí perquè volem, perquè ho hem triat i la nostra obligació és 

canviar la forma en què la gent veu els polítics. Això només ho farem a través dels 

nostres actes i la nostra manera de fer amb ètica.  

Han passat quatre anys d’aquelles reunions que fèiem fora d’aquí per veure com por-

tar les nostres idees al capdavant d’un ajuntament i per fer un equip. 

T’agraeixo tota la feina i dedicació que moltes vegades resta temps d’estar amb la 

família.  Si algun dia decideixes tornar, estic convençut que el teu pas com a regidora 

serà molt ben recordat i per qualsevol equip que vingui darrere la teva experiència 

serà un valor molt important. Per tant, com a persona, com a mare i com a companya, 

gràcies. Tu has dit que marxaves sent millor persona i jo n’estic segur. 

Ben aviat serà el moment d’en Ramon Reixach, que també té una feina molt impor-

tant. És una excel·lent persona que s’incorpora amb molts coneixements. 

Poden estar segurs que aquest pressupost tirarà endavant ja que la Carolina Soler 

l’ha deixat llest al 100% perquè després els polítics intentem fer-hi afegitons i retocs. 

 

 
 
Tot seguit el Ple pren coneixement de la renúncia de la regidora i acorda sol·licitar a 

la Junta Electoral Central l’expedició del nou acta de regidor a favor del Sr. Ramon 

Reixach Puig. 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
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6  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ROBATORIS DE 

PECES DE COTXES I TALLERS MECÀNICS IL•LEGALS. 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons hem pogut saber de contactes amb tallers mecànics, veïns i companyies 
d’assegurances sembla que els robatoris de peces de vehicles com ara les bateries 
s’han disparat a algunes zones de la nostra ciutat. 
 
Pel que ens informaven algunes d’aquestes peces es roben per que contenen com-
ponents que es revenen com a metall o mineral, seria el cas de les bateries que con-
tenen plom, però d’altres van a parar a un mercat negre de peces de  recanvi de ta-
llers que funcionen de manera il·legal i/o incontrolada, en concret se’ns ha facilitat 
l’adreça de dos d’aquests tallers, un de grans dimensions al barri de Rocafonda però 
també ens consta que es fan reparacions a ple carrer a d’altres barris de la ciutat, 
aparcaments en superfície de Cerdanyola. 
 
Davant d’aquesta situació volem saber si el Govern Municipal en té coneixement 
d’aquests fets, entenem que sí, i també si s’està fent alguna cosa al respecte per tal 
de posar remei a una situació que genera malestar a qui ho pateix i també tensió per 
la sensació d’inseguretat que aquests fets provoquen, i per això presentem les se-
güents preguntes: 
 
1.-Té coneixement el Govern Municipal d’aquests fets? 
 
2.-Es tenen localitzats aquests tallers que funcionen de manera, entenem nosaltres, 
il·legal, i tot i que treballen amb les persianes abaixades la seva activitat no passa 
desapercebuda? 
 
3.-S’està fent alguna acció per tal d’eradicar aquestes pràctiques? 
 
(En el cas que la resposta sigui negativa, demanem que s’esbrinin aquests fets i que 
s’actuï de manera conseqüent, per la qual cosa facilitaríem la informació que tenim 
sobre el tema.)” 

 
 

 

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

niment, contesta a la primera pregunta dient que sí que es tenia constància per part 

de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra que hi havia hagut denúncies per roba-

toris i furts de bateries i catalitzadors, però que tampoc eren unes dades alarmants.  
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Pel que fa a la segona pregunta, per les dades que ens han facilitat els Mossos 

d’Esquadra i la Policia Local, s’han fet investigacions relatives a magatzems que 

s’utilitzaven per al desballestament de vehicles prèviament sostrets, especialment 

motocicletes, a fi de fer aquesta revenda de peces, i també magatzems que 

s’utilitzaven per fer reparacions il·legals de vehicles.  

A banda de la qüestió delictiva, es tramiten expedients per reparacions de vehicles, 

per part de particulars, a la via pública. Està prohibit reparar un vehicle a la via públi-

ca. Si s’enxampa algú que ho fa, se li obre expedient. 

Sr. López, si vostè té dades concretes de tallers d’aquest tipus, tinc les portes ober-

tes perquè ens proporcioni aquesta informació per facilitar la feina a la policia.  

En referència a la tercera pregunta, hi ha diversos tallers que estan en investigació. 

S’han detingut recentment dues persones per part dels Mossos d’Esquadra per 

aquest tipus de fets delictius. En concret, són dos tallers clandestins ubicats, un a la 

riera de Can Solaret i l’altre a la zona agrícola de les Cinc Sènies.  

 

 

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

talunya expressa que robar la bateria d’un vehicle no deu ser difícil perquè ell ha sen-

tit molta gent que li ha passat. Li faré arribar la informació que a mi m’han facilitat, 

però hi ha coses que ja se saben. En concret, a certs aparcaments en superfície, 

habilitats pel propi Ajuntament, tant a Cerdanyola, com a Rocafonda, sembla ser que 

és un tema freqüent. Quan parlem de robar un catalitzador, estem parlant d’aixecar 

un cotxe i tallar amb una mola, la qual cosa és bastant escandalosa. 

 

 

 

7 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES NEGOCIACI-

ONS AMB FCC (FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRA-

TAS) PEL  PAGAMENT DEL DEUTE QUE TÉ EL NOSTRE 

AJUNTAMENT AMB AQUESTA EMPRESA. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Ja fa uns mesos que l’Ajuntament de Mataró començà a renegociar el deute de 
l’empresa municipal PUMSA amb diferents entitats financeres, ha quedat sempre el 
dubte del que passaria amb un deute de 23 milions d’euros que aquesta empresa 
tenia contreta amb FCC pel pagament de l’ anomenat edifici del Rengle. 

 
Segons s’ha manifestat en diferents ocasions el fet d’haver de satisfer aquest deute 
tal i com pretén l’empresa podria suposar un problema important a afegir als que ja 
tenen les fràgils finances municipals. 

 
Segons s’ha fet públic també en aquests dies el Ministeri d’Hisenda prepara un nou 
Pla de Pagament a proveïdors mitjançant el qual aquells proveïdors als quals qualse-
vol administració li degui factures podrà dirigir-se directament al Ministeri per tal de 
que li siguin satisfetes i això amb el doble objectiu d’acomplir amb la llei de morositat 
de les administracions i també de facilitar que els proveïdors de les administracions 
no pateixin els problemes que els suposen els retards en els cobraments. 

 
Segons s’ha explicat aquestes mesures suposarien l’arbitratge del Ministeri, el paga-
ment a compte de la participació de l’administració morosa de la participació en els 
impostos de l’Estat que li pertoquin, i pel que sembla entrarà en vigor en els primers 
mesos de 2013. 

 
Tenint present tot això creiem oportú que el Govern Municipal ens expliqui com està 
la situació i quines conseqüències pot tenir el pagament d’aquest deute si es fa efec-
tiu tal i com vol l’empresa. És per això que presentem les següents preguntes per que 
ens siguin contestades al proper Ple Municipal: 

 
1.- En quina situació es troben les negociacions amb l’empresa FCC pel deute que 
l’Ajuntament té contret amb ella per la construcció de l’edifici del Rengle. 

 
2.- Com pot afectar a les finances municipals si l’empresa s’acull a aquesta nova línia 
de pagament a proveïdors del Ministeri d’Hisenda que sembla que s’ha de fer efectiva 
als primers mesos del 2013.” 
 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, contesta, en relació amb la primera pregunta, que es va co-

mençar una negociació amb l’empresa FCC basada en l’adjudicació de béns propie-

tat de PUMSA. Va arribar el decret dels proveïdors i FCC va intentar cobrar directa-

ment, a través del sistema que marcava aquell decret. No s’hi van poder acollir per-

què la factura havia estat emesa a principis del 2012. Des d’aquell moment l’empresa 

ens han comunicat reiteradament que tenen la certesa que el Ministeri faria un altre 

Reial Decret amb idèntiques condicions i que ells s’hi podrien acollir i cobrar directa-
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ment aquest deute. És per això que ha estat impossible arribar a un acord amb FC-

Comento. Actualment ni tan sols hem pogut aconseguir una nova reunió perquè di-

uen que estan pendents que, des del govern central, es dicti un nou decret i que pu-

guin cobrar també els proveïdors de les empreses públiques. 

Hi ha declaracions del ministre Montoro que expliquen que volen fer un nou decret en 

la línia que els proveïdors cobrin a 30 dies. Estem intentant saber amb quines condi-

cions faran, des de Madrid, que els ajuntaments tornem aquests diners. Depenent de 

les condicions que marquin, ens pot fer molt difícil la situació econòmica del nostre 

Ajuntament. Segur que haurem de fer un nou pla de sanejament i aquest serà més o 

menys dur, en funció de com permetin que els municipis tornin aquests diners, i més, 

tractant-se, en el cas de Mataró, de 23 milions d’euros. En aquests moments, no te-

nim dades fiables per poder saber què passarà, a banda de les declaracions en 

premsa del Sr. Montoro.  

 

 

 

8  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SENTÈNCIA 

DEL TSJC DECLARANT NUL EL PMU DE LA ILLA DE CAN FA-

BREGAS I L’AFECTACIÓ A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 

LA GRAN SUPERFÍCIE COMERCIAL. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat el Pla de Millora Urbana de 
la illa de Can Fàbregas de Mataró com a nul de ple dret.  
 
Segons la sentència del TSJC, el trasllat que es va fer de la antiga fàbrica de Can 
Fàbregas contradiu el Pla especial de patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat. En 
concret la sentència de l’òrgan judicial afirma que el pla urbanístic no dona cobertura 
al desmuntatge ja realitzat i avalat per la Generalitat de Catalunya., ja que l’antiga 
fàbrica estava catalogada amb el màxim nivell de protecció. 
  



 30

En relació a aquesta sentència, presentem les següents preguntes per ser contesta-
des al proper Ple Muncipal: 
 
1.-Té el Govern Municipal la intenció de presentar algun tipus de recurs davant el 
TSJC? 

 
2.-Quines són fins al dia d’avui les despeses suportades per aquest Ajuntament origi-
nades pels diferents litigis judicials referents a aquest afer?  

3.-En quina situació queden les obres de construcció de les obres de El Corte Inglés? 

4.- Afecta aquesta sentència a la data prevista per l’obertura del centre comercial que 
ha d’aportar mil nous llocs de treball a la nostra ciutat? “ 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, expressa que, tal com es va comprometre en l’anterior ple 

municipal, els serveis jurídics de PUMSA no li van poder subministrar les dades exac-

tes. Jo em vaig comprometre a enviar-ho per escrit i, com han pogut comprovar, se 

m’han facilitat avui. Les explicacions que s’han donat és que hi havia en marxa 67 

procediments en relació amb la Ronda Barceló. Ha estat costós saber les despeses 

corresponents als procediments concretament relacionats amb el trasllat. Finalment, 

aquesta informació se’ns ha lliurat avui.  

Amb el tema del trasllat hi ha relacionats 10 litigis que sumen 38.000 euros de costes 

jurídiques fins al moment. Per altra banda, les diligències sumen 31.000 euros més. 

Per tant, les despeses, quant a costes judicials, són de 69.000 euros. Avui els hi he 

fet arribar això per correu electrònic.  

 

 

 

9 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFOR-

MA PER CATALUNYA SOBRE LA REESTRUCTURACIÓ DEL 

MATARÓ BUS. 
 

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

presenta el prec següent: 
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“Atès que en el passat Ple extraordinari es va portar a votació la reestructuració del 
Mataró Bus i va ser aprovada amb els vots a favor de CIU i el PSC. I que en aquesta 
reestructuració han hagut canvis en recorreguts com eliminació d'algunes expedici-
ons, arribant a un total de 66 expedicions retallades en dies laborables.  
 
I atès que a causa d'aquestes retallades en el servei, hem rebut bastantes queixes de 
ciutadans i ciutadanes de Mataró que són usuaris habituals del Mataró Bus, i que en 
la majoria dels casos és per anar als seus llocs de treball.  
I atès la discrepància per part dels treballadors del Mataró Bus, els quals veuran reta-
llat el seu salari.  
 
És per aquests motius que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l'Ajunta-
ment de Mataró formula el següent prec:  
 
1.- Reconsiderar la reestructuració del Mataró Bus per tal de arribar al màxim con-
sens possible amb tots els agents implicats.” 
 

 

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

niment, explica que, abans de portar al ple la reestructuració del Mataró Bus, van 

passar massa mesos. Durant aquests mesos vaig estar parlant amb tots els grups 

municipals, vaig estar parlant al Consell de Mobilitat, vam demanar que cada grup fes 

aportacions per poder fer una reestructuració el més consensuada possible, sense 

haver obtingut cap resposta per part del seu grup municipal, per això, m’estranya que 

ara ens plantegi aquest prec. Dins del procés de reestructuració, els treballadors de 

l’empresa del Mataró Bus, a través del seu comitè d’empresa, van arribar a un acord 

amb l’empresa per rebaixar les seves hores de feina i la seva part proporcional de 

sou, i així no haver d’acomiadar cap company. Nosaltres, com a govern, no hem 

d’intercedir en un procés de negociació entre una empresa i els seus treballadors.  

S’han tingut reunions amb les associacions de veïns que han estat més afectades 

per la reestructuració del Mataró Bus. S’ha explicat això a tots els Consells Territori-

als. Per tant, la tasca d’aquests mesos era per arribar al major consens possible, dins 

del que la realitat actual permet. Aquest consens que estàvem intentant va ser per 

donar resposta a un prec del grup socialista.  

S’ha posat en funcionament fa 10 dies, el dia 1 de gener. Vostè diu que ha tingut 

moltes queixes. Nosaltres hem estat mirant les queixes oficials, les que es fan a tra-

vés de l’empresa o a través del Servei de Mobilitat, i n’hi ha hagut poques. En con-

cret han estat dues que feien referència a treballadors de l’Hospital que han vist que 

l’autobús que agafaven a primera hora o a darrera hora ha canviat l’horari del servei. 
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S’intentarà donar les solucions oportunes per a aquests casos puntuals. Els convido 

que, si tenen queixes concretes, ens les traslladin perquè nosaltres puguem millorar 

el servei en aquells punts on hi ha disfuncions.  

Per tot el que li he explicat, no puc estimar el seu prec perquè entenem que ja l’hem 

complert abans de portar al ple la reestructuració del Mataró Bus que es va aprovar 

el passat mes de desembre.  

 

 

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

aclareix que el seu grup municipal no hi va fer cap aportació perquè no són partidaris 

de cap tipus de reestructuració. En aquests dies els facilitaré totes les queixes que jo 

tingui dels veïns de Mataró.  

 

 

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

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

 

10 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SO-

CIALISTA SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA FESTA DE CAP D’ANY 

ORGANITZADA PER L’ASSOCIACIÓ L’OCA DE MATARÓ. 

 

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

aquesta pregunta li sigui contestada per escrit. I manifesta que han pogut parlar amb 

el Sr. Miquel Rey i que els agradaria poder acabar-la de completar.  

M’agradaria manifestar el desig que l’any vinent els inconvenients que hi ha hagut 

aquest any es puguin solucionar i que l’OCA es pugui celebrar amb la més absoluta 

normalitat.  
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11  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA SUS-

PENSIÓ DE LA FESTA DE CAP D’ANY ORGANITZADA PER 

L’OCA. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“L’organització de l’Operació Cap d’Any (OCA), ha hagut de suspendre la festa popu-
lar de cap d’any que s’havia organitzat durant els dos darrers anys a la ciutat de Ma-
taró. Els organitzadors de l’OCA atribueixen el fracàs a les dificultats i traves per part 
de l’Ajuntament, que a falta de 13 dies per a Cap d’Any ha desautoritzat la celebració 
d’aquest esdeveniment popular. 
 
La ciutat de Mataró pateix una mancança històrica en revetlles i festes populars du-
rant les dates assenyalades. Pensem que qualsevol iniciativa popular s’hauria de 
potenciar i facilitar per tal d’omplir una mancança que d’altra manera només cobriria 
un sector privat determinat, amb un model tancat, privatiu i no participatiu. 
 
L’OCA havia esdevingut una iniciativa autogestionada sense ànim de lucre i sense 
cap despesa municipal que suposava una oportunitat per cobrir una mancança evi-
dent de la ciutat. Creiem que no s’ha valorat prou bé l’esforç i la oportunitat que supo-
sa l’organització voluntària d’aquests esdeveniments. 
 
És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular presentem les preguntes se-
güents: 
 

1. El govern tenia i té intenció de facilitar la celebració de la festa de cap d’any 
organitzada per l’OCA? 

2. L’informe policial sobre les anteriors festes de cap d’any a l’OCA estava basat 
en algun testimoni presencial? 

3. Els arguments desaconsellant el local de la Gàbia amb quins informes comp-
taven? 

 
I formulem el següent prec: 

1. Que el govern expliciti el seu suport i compromís per a facilitar la realització 
d’una festa popular pel proper cap d’any, i es reuneixi amb els organitzadors 
de l’OCA.” 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, celebra que es deixin aquestes respostes per 

escrit perquè està convençut que tots volen el mateix, és a dir, trobar el lloc on poder 

portar a terme aquestes celebracions de caràcter popular amb absoluta seguretat.  
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Amb les noves reglamentacions, difícilment trobarem una sortida, si no és que ens hi 

posem tots des d’avui mateix; no cal esperar a l’any que ve. Aquest és el compromís 

del govern, de la mateixa manera que ens vam reunir amb els organitzadors per valo-

rar si valia la pena trobar una sortida ràpida per celebrar una festa que, al final, ha-

gués hagut de tenir un aforament més petit, amb la qual cosa no haguessin sortit els 

números. Al final, es va decidir que era millor fer-ho d’una altra manera. 

El suport del govern a les festes populars hi és. Hem de trobar junts la manera de fer, 

tant aquesta festa, com, per exemple, tenir un lloc cobert pel cas que ens plogués a 

Les Santes, etc. Per tant, els recullo el seu esperit, que és el mateix que té el govern 

municipal, per trobar una sortida.  

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu de la nit, el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  


