
ACTA NÚM. 13/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2014. 

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

 

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

d’octubre de dos mil catorze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament 

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

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ 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 en el punt núm. 2 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) 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR  no adscrit             
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT    

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 
6704/2014 de 29 de setembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 2 d’octubre de 2014 
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 2 d’octubre de 2014, 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 l’Acta de la sessió ordinària de 4-9-2014.  
 
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
   JUNTA DE PORTAVEUS 
 
2.1   Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular per tal que l’ajuntament utilitzi els mecanismes legals 
pertinents per defensar els interessos locals en la gestió de la depuració 
d’aigües. 

 
2.2   Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista i 

d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA en relació amb l’elecció 
democràtica dels alcaldes i alcaldesses.  
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   DICTAMENS 
 
   CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
   Direcció de Promoció Econòmica 
 
3   Licitació de la concessió administrativa de les parades 19, 20 i 23 del mercat 

municipal de la Plaça de Cuba 
 
 
   CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
   Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge 
 
4   Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació municipal relativa a la “UA-87 Entorns Biada”. 
 
5   Aprovació del Text Refós del PMU Cirera-Rocafonda. 
  
 
 

        CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
6   Proposta de Resolució que presenta el regidor no adscrit, sobre els drets i 

deures dels regidors d’aquesta Corporació.  
  
7   Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per 

Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa, Socialista, Partit Popular de 
Catalunya, Plataforma per Catalunya, la Candidatura d’Unitat Popular i  el 
regidor no adscrit per a la millora present i futura del servei de menjador 
escolar de l’escola Camí del Mig. 

 
 
   PRECS I PREGUNTES 
 
8   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 

sobre la Fira artesana d’estiu que s’ha desenvolupat al Passeig Marítim de 
Mataró aquests passats mesos de juny, juliol i agost. 

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

de què siguin retirades les plaques commemoratives d’inauguracions o 
altres activitats a Mataró en les que figurin noms de persones que hagin 
estat vinculades a trames delictives o corruptes. 

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

Esquerra Unida i Alternativa en relació a la “Festa del Cel”. 
 
11   Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds–

Esquerra Unida i Alternativa sobre les terrasses de bars de la nostra ciutat. 
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12   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
sobre la situació en què es troba l’inici de la construcció de la Locomotora 
Comercial al centre de Mataró. 

 
13   Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 

sobre les pancartes que sovint apareixen a la Plaça de l’Ajuntament. 
 
14   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el risc d’exclusió 

en centres escolars. 
 
15   Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la pobresa infantil a 

Mataró. 
 
16   Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre 

actes vandàlics a vehicles estacionats a la ciutat. 
 
17   Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de 

solidaritat amb els joves maresmencs encausats per cremar una foto del rei 
d’Espanya. 

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

sobre la valoració de la Festa al Cel. 
 
 
 
 

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 

ORDINÀRIA DE 4-9-2014. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

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

municipal Socialista. 
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2  -  DESPATX  OFICIAL 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 

A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions Institucionals 

aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 29 de setembre de 2014. 

 
2.1  Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular per tal que l’ajuntament utilitzi els 
mecanismes legals pertinents per defensar els interessos locals en la 
gestió de la depuració d’aigües. 

 
 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de setembre de 2014, amb els 
vots favorables dels grups municipals PSC, PxC, ICV-EUiA i CUP (13) i les 
abstencions de l’alcalde i dels grups municipals CIU  i PPC (14).  

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

1. L’Ajuntament de Mataró sol·licita al Departament d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya un informe econòmic, on s’avaluï si l’operació 
del conveni del cànon de l’aigua comportarà algun greuge econòmic als  
Ajuntaments en la present i futura gestió de la depuració de les seves aigües. 
 

2.  En cas que l’informe no sigui satisfactori pels interessos locals, l’Ajuntament 
de Mataró estudiarà emprar els mecanismes legals pertinents per tal de 
preservar els interessos dels usuaris i de l’administració local. 
 

3. Instar l’AMB, l’ACA i la Generalitat de Catalunya a derogar el Decret Llei, de 
10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i no firmar el Conveni que s’hi contempla. 
 

4. Informar a la Plataforma Aigua és Vida mitjançant el correu electrònic: 
aiguaesvida@gmail.com o l’adreça postal: Carrer Múrcia 24, baixos, 08027 
Barcelona. 
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2.2  Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista i 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA en relació amb l’elecció 
democràtica dels alcaldes i alcaldesses. 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 29 de setembre de 2014, amb els 
vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, PSC, PxC, ICV-EUiA 
i CUP (22), i el vot en contra del grup municipal del PPC (5) 

 
 
El senyor Joan Antoni Baron, President del grup municipal Socialista, llegeix 
la part dispositiva dels acords: 
 
1.- Manifestem que un canvi tan important en la dinàmica del funcionament 
democràtic dels ajuntaments necessita de forma imprescindible que es faci en 
el moment adient, amb objectius clars i  amb unes línies de negociació política 
amb el municipalisme. 
 
2.- Ens manifestem en contra de la voluntat del PP de la modificació de les 
regles del joc per canviar l’elecció dels alcaldes i de les alcaldesses a pocs 
mesos de les properes eleccions municipals. Aquest canvi necessita d’un  
nivell d’acord polític que no sigui només el que 
l’aritmètica parlamentària exigeix, sinó que sigui un acord amb la majoria de 
les forces polítiques. 
 
3.- L’Ajuntament de Mataró manifesta la seva oposició a la proposta de 
reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General (LOREG), anunciada pel PP. 
 
4 - Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, i a tots els Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. 

 

 

 
DICTAMENS 

  
 

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ  
Direcció de Promoció Econòmica 

 

3  - LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LES 

PARADES 19, 20 I 23 DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA 

DE CUBA 

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

presenta la proposta següent: 
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“El cap del Servei de Promoció de ciutat i Comerç sol·licita l’inici del corresponent 
expedient administratiu per a  l’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús 
privatiu i explotació de les parades 19, 20 i 23 del Mercat municipal de la Plaça de 
Cuba, mitjançant procediment obert: 
 
 Al gener del 2009 es va licitar la concessió de 4 parades buides del mercat de la 
Plaça de Cuba, per un període de 20 anys, licitació que va concloure amb 
l’adjudicació d’una sola de les parades. 
 
 Amb les 3 restants, l’Ajuntament de Mataró va endegar el projecte “Emprendre al 
Mercat”, en el marc del projecte OPERA de la Diputació de Barcelona, que consistia 
en atorgar una llicència temporal d’ús i ocupació a les persones que tinguessin una 
idea de negoci que comportés la creació d’una nova activitat comercial al mercat. 
 
 El proper 31 de gener de 2015 finalitza el termini d’aquestes llicències atorgades 
sobre les parades 19, 20 i 23 del mercat de la Plaça de Cuba. 
 
Consten a l’expedient informe jurídic de data 18/09/2014, respecte del contingut del 
plec de clàusules econòmic administratives particulars que regirà la concessió, així 
com del Servei d’Ingressos de data 19/09/2014, respecte del càlcul dels preus de 
sortida proposats per a la concessió de les 3 parades. 
 
La utilització dels béns de domini públic ve regulada als arts. 53 a 71 i concordants 
del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Els arts. 610, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
contenen la regulació del procediment obert en els contractes administratius. 
 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm.4282/2011 de 14 de juny, 
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Promoció Econòmica 
i Innovació, PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessions administratives de 
l’ús privatiu i explotació de les parades 19, 20 i 23 del Mercat municipal de la Plaça de 
Cuba. 
 
Segon.-  Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives particulars que 
regiran la concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant procediment obert. 
 
Tercer.-  En compliment del que disposa l’article 232.2 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
s’hauran de sotmetre els esmentat plecs a informació pública en el tauler d’anuncis i 
en el BOPB per un termini de 20 dies, durant el qual es podran examinar i s'hi podran 
formular les al·legacions que s'estimin pertinents. Si no se'n presentessin, els plecs 
de referència quedaran definitivament aprovats.  
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Quart.-  Convocar licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a 
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva 
d’aquest acord, i obrir als efectes un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del 
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOP de la província de 
Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats, si bé la licitació 
s'ajornarà quan resulti necessari en cas que es formulin reclamacions contra els plecs 
aprovats.” 
 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge 
 
 

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

municipal Socialista. 

 

4  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL RELATIVA A LA 

“UA-87 ENTORNS BIADA”. 
 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 8 de maig de 2014, va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relativa a la UA-87 Entorns 
Biada. 
   
El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant publicació al BOP de 23 
de maig de 2014, a La Vanguardia de 16 de maig 2014, al tauler d’edictes i a la web 
municipal. També han estat notificats individualment els propietaris afectats. No s’han 
presentat al·legacions. 
 
La Direcció General de Comerç i el Servei de Mobilitat municipal han informat 
favorablement.  
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L’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona ha informat 
favorablement, amb la recomanació que en la redacció dels projectes constructius, en 
relació a la xarxa bàsica per a vehicles, s’incorpori: 
 
- La senyalització de zona 30 en el carrer Miquel Biada, atès que s‘ha suprimit el 

carril bicicleta. 
- La prohibició d’aparcar motos a la vorera, atesa la proximitat d’un nou centre 

comercial. 
 
El Departament de Cultura de la Generalitat, ha informat favorablement amb la 
condició que al text normatiu de la modificació s’incorpori: 
 
- A l’illa delimitada pels carrers Miquel Biada, Tetuan, Francisco de Goya i Ronda de 

Joan Prim, caldrà que els treballs que afectin el subsòl, incloent els enderrocs dels 
elements en contacte amb el subsòl, neteja del solar i rebaixaments de terres 
posteriors, s’hauran de fer amb seguiment arqueològic i d’acord amb el 
procediment establert en el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de 
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya, per tal de 
determinar la presència o absència de restes arqueològiques i adoptar les mesures 
necessàries d’acord amb la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. 

 
Respecte a l’execució del projecte recorda “que per a la futura execució de la 
intervenció d’un cos de tres plantes adossat a part de la façana posterior de la nau 
principal, cal trametre l’esmentat document al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per tal de poder valorar la intervenció, i es conclogui si 
aquesta comporta o no una modificació dels valors patrimonials del bé catalogat”. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents  ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
de Mataró relativa a la UA-87 Entorns carrer Biada, amb l’esmena introduïda al 
projecte del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.-  Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva: dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i 
un document tècnic en suport informàtic. 
 
Tercer.-  Trametre als Serveis municipals de Mobilitat i d’Equipaments municipals els 
informes de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona i del 
Departament de Cultura de la Generalitat, respectivament, als efectes de les 
recomanacions i recordatori a tenir present en tràmit d’execució.  
 
Quart.-  Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 
Municipal.” 
 

 9



 

 

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

Popular, explica que la modificació del Pla General dels Entorns Biada cueja des de 

fa temps, i és per això que la CUP s’hi va posicionar en contra des del principi. 

Enteníem que aquests canvis urbanístics que augmenten en habitatges espais de la 

ciutat no responen a les necessitats ni urbanístiques ni d’habitatges de Mataró.  

Tanmateix, el que avui estem votant és una modificació que incorpora la possibilitat 

de traslladar la nau de Can Fàbregas a un solar que fins ara estava qualificat com a 

sòl privat i passarà a sòl públic. Hem de dir que, tot i que no compartim la modificació 

del Pla General dels Entorns Biada, nosaltres no hi votarem en contra per fer 

possible, en aquest cas, aquest canvi de qualificació a sòl públic.  

Això per nosaltres no deixa de ser una solució rocambolesca, com també ho han 

estat totes les irregularitats urbanístiques i, en aquests moments, tornar enrere o 

rescabalar tot el dany que s’ha fet és difícil o pràcticament impossible.  

La nau s’ha de reconstruir, així ho diu una sentència, però també el sentit comú diu 

que allò que tenim protegit i catalogat, si d’una manera irregular s’ha desconstruït, 

s’ha de tornar a reconstruir, perquè és un patrimoni que tenim trossejat.  

El solar on s’hauria de reconstruir no és nostre, és del Corte Inglés. El Corte Inglés 

se’n va fer propietari després d’un seguit d’operacions urbanístiques —on hi ha hagut 

algú que ha guanyat molts diners—, però no és el cas de la ciutat de Mataró, que 

n’ha perdut molts. La CUP no ha compartit mai aquest política de fer de vassalls 

d’aquestes grans multinacionals que arriben a la ciutat, s’hi instal·len i sembla ser que 

tot s’ha de posar de cara perquè aquest sigui el motor comercial de la ciutat. 

Nosaltres defensem altres models comercials.  

També hem d’explicar que el Corte Inglés no ha arribat a la ciutat, no perquè la CUP 

ens hi oposem —tant de bo fóssim tan decisius, perquè també ens oposàvem a 

gastar-nos milers d’euros per la festa del cel i els avions han vingut—, sinó perquè 

deuen tenir altres raons estrictament econòmiques que ens agradaria conèixer. Crec 

que hem de començar a demanar explicacions al Corte Inglés sobre què pensen fer, 

perquè si realment no pensen venir, hauríem de començar a buscar altres solucions.  

En tot cas, si sembla ser que vénen i que posaran els diners que són necessaris per 

reconstruir la nau, el que sí farem és continuar advertint al govern que acceleri la 
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reconstrucció, perquè és un tema pactat, amb un calendari molt clar, i nosaltres ens 

veiem amb l’obligació d’exigir-ne el compliment.  

  

 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu que per economia processal no repetirà els 

arguments que ja va esgrimir el seu grup en l’aprovació inicial. Simplement recordar 

que a nosaltres ens generava força incògnites i inseguretats i és per això que vam 

votar-hi negativament. Com que res no ha canviat, hi votarem novament en contra.  

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

anuncia el seu vot favorable, d’acord amb el que ja van votar en anteriors ocasions.  

 

 

 

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

Catalunya, anuncia la seva abstenció, recordant que ja es van abstenir en l’aprovació 

inicial. Per motius molt diferents dels que s’han dit aquí, però ja els vam dir que per 

nosaltres el bé primordial és la vinguda del Corte Inglés, pels llocs de feina que pot 

generar, i no pas la construcció d’una Casa de la Cultura Popular, perquè, al nostre 

entendre, no és el moment processal oportú.  

 

 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, recorda que el Sr. 

Carlos Fernández s’ha absentat en aquesta votació.  

Aquest punt torna a l’ordre del dia per possibilitar l’arribada del Corte Inglés a la 

ciutat. Malgrat algunes discrepàncies que hi pugui haver, és evident que l’espai on 

s’ubicarà, arran del conveni que se’ns va portar en aquest ple, hi està vinculat.  

Ho sabem tots, el PSC ha votat sempre a favor de l’arribada del Corte Inglés. 

Pensem que hi ha diferents models comercials a la nostra societat i evidentment no 
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podem tapar-nos els ulls davant d’això i de les bondats que arribi un centre comercial 

com aquest. 

Per tant, com sempre hem fet en aquests temes i per afavorir la millora de l’atur que 

molts ciutadans pateixen, hi votarem a favor. 

No és el model que nosaltres teníem pensat al principi, ja que nosaltres volíem que la 

pastilla on s’ha de reconstruir la nau de Can Fàbregas tingués un altre model de 

titularitat. Malgrat tot, estem d’acord que es pugui tirar endavant, que és el més 

important, per fer possible l’arribada del centre comercial. 

Per cert, l’altre dia vaig passar caminant pel sector del Pericó i crec que caldria 

repensar-se una mica com estan custodiades totes les peces de Can Fàbregas. Val 

la pena fer-hi un cop d’ull.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon que precisament aquesta setmana hi 

ha hagut unes reunions en relació amb aquest tema i se n’ha parlat. PUMSA es farà 

càrrec de fer una revisió, perquè han crescut les herbes i alguna bossa.   

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (2) i  

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1).  

Vots en contra: 2, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.  

Abstencions: 6,   corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5) i corresponent al regidor no 

adscrit (1). 
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5  - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PMU CIRERA-

ROCAFONDA. 
  

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“El 31 de gener de 2013, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar 
suspendre la resolució definitiva del Pla de Millora Urbana del sector Riera de Cirera–
Rocafonda, promogut per Volumètric Promotora Constructora, SLU i Rodesan, SA i 
tramesa per l’Ajuntament, fins que s’aprovés definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona l’expedient de modificació puntal segona del Pla general 
d’ordenació de l’àmbit discontinu Riera de Cirera-Rocafonda (MPG 48 Annex II), del 
qual porta causa i a les determinacions del qual s’haurà d’ajustar. 
 
El 8 de maig de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Text refós de la 
modificació puntual del Pla general abans indicada i va requerir a les societats 
promotores del Pla de Millora Urbana, que incorporessin les noves determinacions 
d’acord amb la modificació puntual segons del Pla general del sector. 
 
El 18 de juny de 2014, Volumètric Promotora Constructora, SLU i Rodesan, SA 
presenten el Text refós per a la seva aprovació. 
 
El 19 de juny de 2014, la regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i 
Sostenibilitat decreta obrir un nou termini d’exposició pública del document modificat, 
per a garantir els principis de publicitat i participació, així com l’obligació de notificació 
individual als propietaris en el planejament derivat d’iniciativa privada, no obstant no 
ser necessari per no comportar els canvis una modificació substancial.  
 
El 27 de juny de 2014, surt publicat l’anunci d’exposició pública al BOP i a La 
Vanguardia.  
 
El 25 de juliol de 2014, Forners de Mataró, SA presenta al·legacions que es 
desestimen d’acord amb l’informe jurídic de 3 de setembre de 2014, pels motius 
següents: 
 
a) Inexistència de l’al·legada infracció de l’article 112.1 del Decret 305/2006, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU), que preveu la informació 
pública desprès de l’aprovació del text refós, quan hi ha canvis substancials, entre 
els qual està l’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl. No és 
correcta la consideració que fa de modificació substancial per incorporació de 
fases en l’execució, és manté la classificació de sòl urbà, que a més ve donada 
pel planejament general i no pel derivat, com és el Pla de millora urbana. Altra 
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b) No correspon en aquest tràmit fixar les valoracions dels costos d’enderrocs i 

indemnitzacions de les construccions que reclama, i que són pròpies del projecte 
de reparcel·lació. El PMU recull la valoració estimativa de la modificació del Pla 
general als efectes de l’estudi econòmic. La sol·licitud d’increment de la valoració 
es reiterativa de les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del PMU i 
resoltes en acord del Ple de l’Ajuntament de 6 de setembre de 2012. 

 
c) Pel que fa a la petició de que es resolgui la seva sol·licitud de 27 de juny de 2012, 

conforme l’Ajuntament reconegui les valoracions presentades als efectes del 
projecte de reparcel·lació, resulta que això és un procediment complex i previ a 
l’enderroc de les construccions, establert per a obtenir la titularitat pública i ocupar 
la finca abans del desenvolupament de l’àmbit d’actuació sotmès al sistema de 
reparcel·lació, de terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat 
pública, regulat en els articles 34.7 i 156 TRLU, i article 215 RLU. L’Ajuntament en 
cap moment ha iniciat un procediment de cessió avançada de la seva finca abans 
de l’enderroc de la nau, cosa que sí es va tramitar correctament per a la nau de 
Volumètric Promotora Constructora, SLU situada a Rocafonda, a la qual fa 
esment. L’enderroc de la nau de Forners de Mataró, SA per qüestions de 
seguretat, va estar motivada pels actes vandàlics soferts, estava en procés de 
desmantellament incontrolat, i no per avançament de l’execució del planejament. 

 
d) Inexistència de l’al·legada infracció de jerarquia normativa del planejament 

general de l’article 17.3 del Text refós del PEMU, sobre indemnitzacions en 
cessions avançades. En primer lloc aquest article s’ajusta al planejament general 
superior, que ho preveu en la en l’apartat e.4) de Disposicions transitòries en 
l’Annex Normatiu del Text refós de la Modificació puntual segona del Pla general 
Riera de Cirera- Rocafonda. En segon lloc compleix allò establert als articles 34.7 
i 156 TRLU relatius a la cessió avançada i, els articles 131 RLU i 21.2.a) TRLS, 
pel que fa a la data de referència de les valoracions que és a l’aprovació inicial del 
projecte de reparcel·lació. 

 
e) El pla d’etapes és correcte en quant, en contra de la seva afirmació, no ha de 

complir la justa distribució de càrregues i beneficis, sinó permetre la viabilitat del 
sector, de forma que la inversió sigui gradual a l’obtenció de beneficis. El plànol 
O.9 del PEMU preveuen unes fases indicatives, que permeten urbanitzar i edificar 
en sis fases independents, ara bé el projecte d’urbanització determinarà les fases 
en funció de l’escenari econòmic del moment. L’article 18 del PEMU possibilita 
que la Junta de Compensació pugui acordar avançar l’execució de les fases, si 
s’escau, i estableix una sèrie de criteris per a la determinació de fases en el 
Projecte d’urbanització.  

 
f) No s’ha de confondre les fases d’execució amb un polígon d’actuació, que és la 

unitat mínima per a dur a terme la gestió urbanística, amb unes dimensions que 
permeti assumir les cessions de sòl i el repartiment equitatiu de càrregues i 
beneficis, d’acord amb l’article 118 TRLU. Per altra banda el Projecte 
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g) Els criteris d’adjudicació de finques que reclama són propis del projecte de 

reparcel·lació. Són d’aplicació en la fase d’execució i no de planejament, d’acord 
amb els  article 126 TRLU i 139 RLU.  

 
h) No aporta cap nou argument a la reiteració de les al·legacions presentades el 3 

de juny de 2011, i resoltes en l’aprovació provisional pel Ple de l’Ajuntament de 6 
de setembre de 2012, les quals feien referència als passos interiors a illes 2 i 3; 
les unitats mínimes de projecte (UMP); la ubicació de les estacions 
transformadores; el caràcter comunitari dels aparcaments i els seus accessos; la 
ubicació d’habitatge de protecció oficial de preu concertat, i la urbanització 
externa. 

 
El servei tècnic municipal ha informat favorablement els canvis no substancials, 
introduïts per adaptar-se al nou planejament general, que consisteixen en: 
 
1. Afegir un apartat de “Fases, terminis i condicions per a l’execució del Pla de 

millora urbana” en la Memòria punt 1.10 sobre gestió i execució del sector. 
2.  Afegir a les Normes l’article 20 relatiu a “Terminis i condicions d’execució del Pla 

de millora urbana”. 
3. Introduir a l’apartat 3 “Avaluació Econòmica i Pla d’etapes”, nous valors del sòl i 

dels costos a l’estudi econòmic, en concordança amb els introduïts en la MPG 
aprovada del sector i establir una programació en sis fases d’urbanització 
indicativa a concretar en el Projecte d’urbanització en un termini fixar per iniciar i 
finalitzar les obres. 

4. Introduir, en coherència amb l’apartat anterior, un plànol d’ordenació 0.9 “Fases 
d’urbanització”. 

5. Suggerir que el Servei d’Urbanisme sol·liciti informe al Servei d’Espais Públics de 
l’Ajuntament, per informar la planificació de les xarxes bàsiques proposades en el 
PMU, a la vista d’establir pautes en la redacció del Projecte d’urbanització del 
sector. 

 
Vistos els informes tècnic i jurídic; els articles 8.1), 34.7, 72.4), 78, 92, 102.3), 118, 
126.1.c) i  156 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme; els articles 112.1), 112.2), 121.1), 131, 139 i 215 del Decret 305/2006, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; els article 21.1.a) i 21.2.a) del 
Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel quals s’aprova el text refós de la llei 
de sòl; l’article 87.7 del Reglament orgànic municipal, i l’article 22 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les Bases de règim local, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si 
s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el Text refós del Pla de Millora Urbana del sector Riera de Cirera–
Rocafonda, promogut per Volumètric Promotora Constructora, SLU i Rodesan, SA, 
d’acord amb les prescripcions establertes a l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona 31 de gener de 2013. 
 
Segon.-   Desestimar les al·legacions formulades per Forners de Mataró, SA, d’acord 
amb la part expositiva. 
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Tercer.-  Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva: dos exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i 
un document tècnic en suport informàtic. 
 
Quart.-  Notificar-ho als interessats en l’expedient als efectes escaients.” 
 
 

 

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

Popular, explica que estem en un cas similar: un solar potent de ciutat, el que es 

coneix com “l’espai Abanderado”, on novament hi volen fer pisos. Un projecte que ja 

fa anys que s’ha iniciat. No ha arrencat bàsicament perquè l’actual situació de la 

bombolla immobiliària un cop ha esclatat no ho ha permès.  

Nosaltres continuem pensant que Mataró no necessita créixer en habitatges: els 

centenars de pisos buits i en venda en són la mostra. Si hi hagués realment aquesta 

necessitat, ho podríem estudiar, però amb aquesta proposta què paguem la ciutat? 

Paguem un preu molt alt, perquè aquest gran espai —dels pocs que ens queden—, 

que té grans potencialitats, situat a l’entrada nord de la ciutat i rodejat d’uns barris 

altament densificats, pot ser molt útil per situar-hi en el futur equipaments de ciutat 

potents. Creiem que no hauríem de malgastar aquest espai en projectes urbanístics 

com aquest.  

Mataró al llarg dels anys ha anat dibuixant un entramat d’equipaments de barri que 

amb més o menys encert han anat fent la seva funció social del tot necessària. Però 

a Mataró, a part d’aquests equipaments de barri, li manquen equipaments de ciutat, 

potents. I el que avui estem perdent són oportunitats. Fem un pas desaprofitant l’últim 

reducte on podríem situar no només equipaments, sinó també altres idees o projectes 

futurs.  

Per aquests motius, el nostre vot serà contrari. 

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que tant a l’aprovació inicial del 12 de 

gener del 2012 com a l’aprovació provisional del ple del 6 de setembre del 2012, van 
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manifestar el seu posicionament contrari a aquesta modificació. I, per tant, no insistiré 

en els múltiples motius que ja vam esgrimir aleshores. 

D’altra banda, ens ha causat certa perplexitat, Sra. Rodríguez, el fet que a l’expedient 

hi ha un anunci oficial que diu que ha estat impossible practicar la notificació de 

l’acord adoptat per decret al Pla de Millora concretament a una sola de les persones o 

associacions o institucions interessades des del primer dia en aquest tema, i és 

l’Associació de Veïns de Cirera. Veient la diligència, es fa constar que no es va 

recollir la notificació i es diu que van enviar la carta mitjançant conserge, o ho van 

intentar, però que per falta de personal, des de consergeria van enviar la carta 

mitjançant una agència postal. I s’ha tornat a produir la situació d’absència i no 

recollida a l’oficina. 

Ens estranya molt això perquè jo li recordo que el 8 de maig del 2013 li reclamàvem 

el compromís de parlar de debò i d’intentar arribar a acords amb l’Associació de 

Veïns de Cirera precisament, cosa que no es va produir en aquell moment i suposo 

que des de llavors tampoc no s’ha produït. Si la Sra. Rodríguez o algun membre del 

govern té problemes per contactar amb l’associació, jo els puc enviar el correu 

electrònic, el telèfon i, fins i tot, l’adreça personal d’alguns dels seus integrants, però 

em temo molt que aquí hi ha hagut desídia o menysteniment en l’actuació de la 

regidoria.   

 
 
 
 

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

Catalunya, manifesta que el seu grup donarà suport a aquest punt. Ens sembla que 

d’una vegada per totes s’ha de posar fil a l’agulla. Recordem que quan vam començar 

a parlar-ne dèiem a la regidora que li faríem confiança perquè toca i és necessari, 

però també és veritat que les coses es van eternitzant i passarem aquest mandat i 

res no començarà. Recordo també alguna intervenció del Sr. Melero parlant d’alguns 

compromisos que s’havien de prendre de millora urbana a Cirera, etc.  

Respecte al que ha comentat el Sr. Martínez, ens sembla que aquesta qüestió 

necessita algun tipus d’aclariment.  
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, recorda que avui 

portem la construcció per fases d’aquest espai i nosaltres hi donarem suport. Ens 

semblen raonables i coherents amb la situació actual. Per tant, a banda de felicitar 

l’equip tècnic, també volem felicitar la regidora.  

Voldria referir-me també a on som i d’on venim. Aquest era un espai consolidat, tot i 

que estava sense construcció i, per tant, amb uns drets per part dels propietaris des 

de feia molts anys. En el moment que s’inicia el mandat passat, tot el procés de 

reforma urbanística té a veure amb la voluntat del propietari d’aquells terrenys 

d’edificar el 100% amb naus industrials, cosa que hagués suposat una barrera entre 

els barris de Camí de la Serra, de nova creació, i barris històrics com el de Cirera. 

Per tant, en aquell moment nosaltres estàvem al govern i vam fer tots els passos per 

tirar endavant un canvi urbanístic que possibilités una sèrie de solucions, que és el 

guany que obté la ciutat. Perquè l’eina, que és l’urbanisme, ho permetia i ho permet.  

Què va guanyar la ciutat? La ciutat va guanyar espai públic, mitjançant la cessió 

anticipada d’espais a la nostra ciutat. Per exemple, s’ha pogut construir l’escola 

Marta Mata, gràcies al conveni que es va fer al seu moment de cessió anticipada i al 

canvi a la modificació urbanística. És propietat de l’Ajuntament de Mataró l’espai de 

Talleres a Rocafonda que ha de permetre la construcció d’equipaments escolars, 

institut i escola de primària. Apareix equipament cívic en aquest sector, apareix 

també zona verda i també un espai per dignificar, millorar i ampliar el CAP de Cirera-

Molins. Aquests són els guanys que ha obtingut la ciutat: un sòl que ha de permetre 

la unió de diferents barris, construïts en diferents temps i moments.  

Per tant, com que veiem les bondats del projecte, com que estem d’acord amb la 

construcció per fases i com que s’han recollit les millores que el nostre grup 

presentava, hi votarem favorablement.  

 

 

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

Ambient i Sostenibilitat, no vol que quedi dit aquí que la regidora ha intentat no 

notificar a l’Associació de Veïns de Cirera. Si no s’ha pogut notificar als domicilis que 

consten a l’Ajuntament, ja esbrinarem per què ha passat, però el que puc dir és que 

l’Associació de Cirera potser no ha estat notificada formalment, però ha participat des 

de l’inici en el debat que s’ha fet de participació ciutadana i aquesta regidora ha 

parlat amb aquesta associació des del començament.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

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

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (7), corresponent als membres 

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

corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2),  i corresponent al regidor no 

adscrit (1). 

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

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 
 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

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

grup municipal Socialista. 

 

6  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR 

NO ADSCRIT, SOBRE ELS DRETS I DEURES DELS REGIDORS 

D’AQUESTA CORPORACIÓ.  
  

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que en aquest punt de l’odre del dia 

hi ha una Esmena a la totalitat presentada pel grup municipal de CIU.  

 

ESMENA A LA TOTALITAT “DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU” A LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT, 
SR. JUAN GABRIEL  PONCE LÓPEZ, SOBRE ELS DRETS I DEURES 
DELS REGIDORS D’AQUESTA CORPORACIÓ 

 19



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

presenta la següent ESMENA A LA TOTALITAT: 

 
“El Reglament Orgànic Municipal en el Títol segon Capítol primer articles 73 i 74 
recull els drets i deures dels Regidors/es de l’Ajuntament de Mataró, en el 
desenvolupament d’aquest article es contemplen una sèrie de obligacions dels 
Regidors/es quina vulneració em semblaria poc edificant i una pràctica que en el 
temps de crisi que vivim, amb molts mataronins i mataronines sense feina, 
semblarien una burla als nostres conciutadans. En concret a l’article 74 apartat 1er. 
es diu literalment com a obligació: 
 
“Assistir als Plens municipals i a les reunions dels altres òrgans municipals 
dels quals siguin membres.” 
I a l’apartat 5. es cita l’obligació de comunicar les absències de la ciutat a l’Alcalde 
President de la Corporació quan aquestes siguin superiors a 8 dies.  
 
Al mateix article recull quines són les mesures a prendre en funció de que algun 
regidor/a incomplís aquests article. “D’acord amb el que estableix l’article 78.4 de 
la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, l’Alcaldia podrà sancionar 
amb una reducció de l’assignació mensual que els correspongui, els membres 
de la Corporació per la falta no justificada d’assistència a les sessions o 
l’incompliment reiterat de les seves obligacions, d’acord amb el que determina 
la legislació de la Generalitat o, supletòriament, la de l’Estat.  
La imposició d’aquest tipus de sanció es comunicarà a la persona interessada i 
al Ple municipal.” 
 
Al Capítol II, article 77, que fa referència al concepte de dedicació exclusiva es recull 
el següent sobre les obligacions dels regidors/es acollits a aquest règim de dedicació. 
 “El reconeixement de dedicació exclusiva a un Regidor/a suposarà la dedicació 
plena a les tasques municipals que li siguin encomanades i la incompatibilitat 
expressa amb qualsevol altre tipus de dedicació o treball lucratiu que minvi la 
seva dedicació a les obligacions que tingui encomanades a l’Ajuntament. Tan 
sols s’admetrà l’excepció de dedicacions marginals a afers relacionats amb el 
patrimoni personal, familiar o la pròpia professió.” 
 
Com deia al començament d’aquesta PdR, el fet de que no s’acompleixen aquests 
articles del ROM significaria una manca de respecte vers els mataronins i 
mataronines als quals representem i com que hi ha la sospita fonamentada de que 
aquest fet s’ha donat al nostre Ajuntament, i també amb el propòsit de millorar la 
transparència a la qual els càrrecs públics i estem obligats, proposo a la consideració 
del Ple els següents ACORDS: 
 
1.- L’alcalde-president sol·licitarà un informe al Secretari de la Corporació per tal 
d’establir els mecanismes necessaris per donar compliment a l’article 77 del ROM pel 
que fa als incompliments de les obligacions dels Regidors/es del membres del 
Consistori.  
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2.- L’Ajuntament de Mataró publicarà a la seva plana web les actes de les reunions 
dels Òrgans de Representació en que els representants dels Grups Municipals hagin 
de ser obligatòriament Regidors/es, com és el cas de les Comissions Informatives i 
altres òrgans de govern, fent constar de forma clara quins han estat els membres 
assistents, així com els excusats i els que no hi ha assistit. 
 
3.- Pel que fa al que preveu l’article 77 del ROM, si es donés algun cas d’aplicació per 
faltes d’assistència de forma reiterada, les sancions es faran igualment públiques al 
web de l’Ajuntament i se’n donarà compte al Ple Municipal.” 
 

 

 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit,  manifesta que retira la seva 

Proposta de Resolució en favor de l’Esmena a la totalitat presentada pel grup 

municipal de Convergència i Unió, però indica que s’afegeixi al final del punt Segon 

dels acords, la frase “des de l’inici de l’actual mandat”.   

 

 

 

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

Popular, comença dient que de transparència, tota. Pel que fa a les obligacions, jo 

crec que no només els regidors, sinó també tots els treballadors de la casa tenen 

l’obligació de complir les seves tasques. Per tant, fins aquí jo crec que de manera 

unànime podríem compartir aquesta reflexió.  

En aquesta proposta se’ns parla de sospita fonamentada d’incompliments 

d’obligacions. I la gent es pot preguntar que què està passant? Aquí el que està 

passant és que hi ha una batalla interna dins de PxC, entre un regidor expulsat i els 

que continuen amb el seu nom, i per això avui tenim aquesta proposta sobre la taula.  

El Sr. Ponce no ho diu aquí, però tots sabem a qui està assenyalant amb el dit. Per 

tant, jo, si es tracta d’això, li demanaria que fes aquestes acusacions on pertoqui i, en 

aquest cas, si hi ha qualsevol sospita fonamentada, per a això tenim un reglament i 

s’haurien de tirar endavant els procediments que corresponguin. Ara, entenc que en 

format de proposta de resolució no sé si aquesta ha estat la millor manera. Jo, 

d’entrada, considero que no. Però ja que hi som, em posicionaré. 

El que diu aquesta proposta no aporta cap canvi en el funcionament fins ara. Sí que 

hi ha una qüestió de transparència que no veig malament, i és que s’utilitzi la plana 

web per donar més informació. Nosaltres sempre estarem a favor d’augmentar la 
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informació al ciutadà. Però cal deixar clar que aquesta és una batalla interna dins de 

PxC i no serem nosaltres qui discutirà qui té la raó o no. Ha de ser un informe del Sr. 

Secretari el que dictamini si s’ha incomplert el ROM o no.   

Nosaltres donarem suport a la proposta, tot i mostrar la nostra incomoditat per la 

fórmula triada per denunciar unes irregularitats dins d’un grup municipal.  

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, subscriu el discurs del Sr. Safont-Tria. 

Transparència, tota, però la immensa majoria de portaveus i persones que tenen 

dedicació exclusiva en aquesta casa complim amb les nostres obligacions de manera 

més que suficient. Per tant, aquest vel de sospita que planeja en aquesta proposta de 

resolució no l’accepto, almenys per la part que em toca.  

Crec que aquesta sospita fonamentada, Sr. Ponce, si vostè la té, sigui valent i digui 

de què es tracta. Jo sé que vostè és valent, perquè ha tingut la valentia de marxar del 

seu partit polític. Això l’autoritzaria a no tenir cap lligam ni por del que li pugui passar. 

Jo li reclamo, pel bé de tot el consistori, que s’atreveixi a dir per què presenta aquesta 

proposta i a qui acusa directament de no complir amb les seves obligacions.  

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

considera que el que ha passat ja s’ha dit prou clar i ho comparteix en gran part. El 

que ens demana aquesta proposta de resolució en la major part ja es recull al ROM. 

No obstant això, quan un és regidor i té dedicació exclusiva o, sense tenir dedicació 

completa, però per motius diversos té temps per dedicar-hi, no només s’és regidor pel 

fet d’anar a unes comissions informatives o a unes juntes generals. A més, tenim 

regidors en aquest consistori que, a part de la tasca que presten a la ciutat, també 

treballen, perquè també tenen dret a arribar a final de mes. Però, en canvi, en tenim 

d’altres que tenen molt de temps lliure i entre les poques preocupacions que tenen a 

la vida hi ha mirar com embrutar altres persones. En aquest cas, crec que aquesta 

proposta és clara i va per mi, perquè la nostra formació política va expulsar, Sr. 

Martínez, aquest regidor de PxC.  
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Nosaltres pensem que ser càrrec electe va molt més enllà i que implica un elevat 

grau de responsabilitat envers els ciutadans. I moltes vegades, sacrifici personal. 

Molts regidors del consistori sabran del que els parlo. Però un és regidor per formar 

part d’una llista electoral i, per tant, per representar les idees d’una formació política. I 

entenc que quan un és expulsat d’un partit i practica el transfuguisme, no és la 

persona més indicada per donar lliçons de moralitat i parlar en la seva proposta de 

resolució de burla als ciutadans. Aquesta persona ha continuat al consistori en 

representació de si mateix per seguir cobrant uns recursos públics que des del punt 

de vista de la majoria de ciutadans no entenen, perquè van votar una formació 

política i no aquesta persona concretament. No obstant això, si com diu la proposta hi 

ha sospita fonamentada, nosaltres creiem que des d’Alcaldia s’hagués complert amb 

el ROM.  

Tot i així, no hi ha res en absolut que ens impedeixi votar favorablement a la 

proposta, perquè nosaltres estem a favor de la transparència.  

 

 
 
 

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

Catalunya, comenta que del que s’ha dit hi ha una part que subscriuen i una part que 

no. Independentment que hi hagi problemes entre algunes persones, la transparència 

és important. I, en aquest sentit, nosaltres no sabem per què les actes de les 

comissions informatives, que es penjaven de sempre al web municipal i s’hi podia 

accedir lliurement, no només per saber qui hi assistia i qui eren els representants, 

sinó també per saber quines decisions es prenien, ara ja no es pengen. En aquest 

cas, és cert que hi ha hagut un retrocés i en desconec el motiu, tot i que segur que hi 

deu haver algun tipus de problema. Quan vaig començar com a regidor podia 

consultar les actes, que entenc que són públiques, al web de l’Ajuntament, i ara això 

no és possible.  

Només per això ja val la pena la proposta. En tot cas, si hi ha o no obligacions, la 

millor manera de poder-ho saber i d’aconseguir que la ciutadania estigui tranquil·la 

sobre el fet que tothom compleix, com fem la majoria, és la transparència.  

Per aquest motiu, nosaltres hi donarem suport.  
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, manifesta que 

el seu grup no té cap inconvenient a donar suport a la proposta del Sr. Ponce. Com 

que no tenim res a amagar, que es faci tot públic.  

Voldria destacar que portem 45 minuts de ple i estem al control de govern, vol dir que 

l’acció del govern fa estona que s’ha acabat en aquest ple municipal: 4 punts de 

l’ordre del dia, comptant l’aprovació de l’acta del ple del mes de setembre, i 3 punts 

que eren pura tramitació administrativa. Això vol dir que fa estona que el ple funciona 

per la iniciativa dels grups municipals i no pas pel grup del govern.  

En segon lloc, li recomanaria al regidor no adscrit que fos persistent, perquè alguna 

altra proposta de resolució hem aprovat en aquest sentit i ja no ens recordem. I vostè 

se’n deu recordar perfectament, perquè vostè va votar una cosa diferent del seu grup 

municipal en aquell moment. I ja no n’hem sabut res més. I no és la primera ni la 

segona ni la tercera proposta de resolució que s’aprova amb el vot del govern 

municipal i que l’endemà ningú ja no recorda.  

Finalment, com he dit al principi, no tenim cap inconvenient que aquesta informació 

sobre qui assisteix i qui no i qui compleix amb les seves obligacions es faci pública a 

través del web municipal.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica al Sr. López que es van deixar de 

penjar les actes al web municipal per un tema de protecció de dades. Això ara 

obligarà a fer una feina de depuració de manera que aquestes dades no surtin i, 

evidentment, es tornaran a penjar.  

D’altra banda, lamento que hàgim de fer un debat d’aquestes característiques perquè 

em consta que qualsevol ciutadà, si sabés les hores que vostès es passen fent 

aquesta feina, serien conscients de l’esforç. No és massa fàcil fer llistes perquè no hi 

ha massa gent que es vulgui dedicar a la política.   
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El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, gracias Sr. Alcalde,  indica que 

hablará en castellano porque es el idioma que se emplea mas en Plataforma por 

Catalunya. Sra. Lora quien se pica ajos come, quien se pica ajos come, y quien se 

pica ajos come, lo digo 3 veces como lo hacía su estimat Sr. Anglada, No seré yo 

quién le dé cuota mediática, usted, si quiere salir en la prensa, dedíquese a trabajar, 

a asistir a las juntas de portavoces —donde dejó de ir—, a ir a las comisiones 

informativas —donde dejó de ir—, etc.  

 

 

 

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

considera vergonyós el que ha passat.   

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació l’ESMENA A LA TOTALITAT 

que ha presentat el grup municipal de Convergència i Unió. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

7  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS–

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, SOCIALISTA, PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA, PLATAFORMA PER CATALUNYA, 

LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR I  EL REGIDOR NO 

ADSCRIT PER A LA MILLORA PRESENT I FUTURA DEL 

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA CAMÍ DEL 

MIG. 
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El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que en aquest punt de l’odre del dia 

hi ha una Proposta alternativa presentada pel grup municipal de CIU.  

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ alternativa “DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU”a la 
presentada pel grups municipal ICV-EUIA, PSC, PPC, PxC, CUP i el regidor no 
adscrit PER LA MILLORA PRESENT I FUTURA DEL SERVEI DE MENJADOR 
ESCOLAR DE L’ESCOLA CAMÍ DEL MIG  
 
 
El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta 

la següent Proposta alternativa:  

 
“L’Escola Camí del Mig es un referent a la nostra ciutat, el passat curs es va celebrar 
el seu 35è aniversari on ens recordaven que “...les escoles no només són edificis. 
Les escoles estan formades per persones: pares, mares, mestres, infants i també 
alumnes adults, que configurem una manera de concretar l’educació, el coneixement, 
la descoberta i les relacions”. 
Segurament una part d’aquestes relacions també tenen molt a veure en fer possible 
cap allà l’any 1991, concretament el dia de Sant Jordi, l’entrada en funcionament del 
menjador de l’escola. La col·laboració entre la comunitat educativa i l’Ajuntament de 
la nostra ciutat el varen fer possible realitzant unes obres per reconvertir l’espai que 
ocupaven uns vells vestidors. Des del primer dia va gaudir de gran èxit, va ser un 
orgull per l’escola i es va demostrar del tot necessari. 
 
Aquesta proposta de resolució cerca tornar aquest orgull a l’escola, tornar a tota la 
seva comunitat educativa a la normalitat del dia a dia, perquè les extraescolars i el 
servei de menjador es puguin desenvolupar en les millors condicions i amb la millor 
qualitat com la que durant tants anys havien gaudit els alumnes de l’Escola Camí del 
Mig. 
 
El primer trimestre del curs 2011-2012 i juntament amb el Consell Comarcal del 
Maresme, l’Ajuntament de Mataró va fer saber a la Generalitat que a l’Ampa de 
l’escola hi havia un deute important amb la Seguretat Social. A partir d’aquí, el 
Departament d’Ensenyament va demanar un informe a la Inspecció Educativa sobre 
el tema, les conclusions del qual aboquen un deute originat probablement a partir de 
l’any 2005 i que suposadament, ara, ronda els 230.000’00€. Aquesta dada posa en 
seriosos dubtes la gestió que es va fer i perjudica greument el desenvolupament 
normal de les activitats extraescolars del centre. 
 
Malauradament la poca informació existent respecte l’origen i desenvolupament del 
deute provocat, acompanyats de diverses incidències de difícil explicació han afavorit 
una situació molt difícil de superar a l’hora de trobar les solucions que permetin una 
continuïtat normal en les activitats de l’escola. La poca informació de que es disposa 
ens permet saber que el creditors són tant l’administració tributària com empreses 
privades i fins i tot persones físiques que varen realitzar tasques diverses. Com tots 
sabem els deutes s’han de pagar. 
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L’Ajuntament ha demanat insistentment a l’administració que ostenta les 
competències de les Escoles, la Generalitat de Catalunya, que trobi solucions que 
permetin retornar l’escola a la normalitat que tots volem. 
 
Ara tenim una solució provisional perquè els alumnes disposin d’un servei de 
menjador en un centre educatiu molt proper, l’INS Laia l’Arquera, al qui des d’aquí cal 
agrair la seva gran generositat a l’hora d’obrir les seves portes als alumnes de 
l’Escola Camí del Mig. 
 
Però no podem permetre que aquesta provisionalitat s’allargui en el temps. 
L’Ajuntament es coneixedor de primera mà de l’angoixa que pares i mares de l’escola 
tenen per trobar una solució com abans millor i no s’ha aturat mai a l’hora de 
proposar possibles sortides a la greu situació. Aquesta PdR vol expressar que el Ple 
del nostre Ajuntament està al costat de l’Escola Camí del Mig, som amb ells i amb 
tota la comunitat educativa, i trobarem la solució. 
 
El nostre desig es que l’Escola Camí del Mig pugui donar continuïtat al treball que ja 
durant 36anys està fent per una escola pública de qualitat.  
 
És per tot això que proposem l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- La Direcció d’Ensenyament del nostre Ajuntament donarà assessorament a 
les famílies de l’Escola Camí del Mig posant a disposició dels representants del 
sector pares i mares del Consell Escolar del Centre una persona amb titulació jurídica 
que els assessori fins la normalització de les activitats extraescolars i del servei de 
menjador de l’escola.  
 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró per mitjà de la Direcció d’Ensenyament demanarà 
als Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que posi a 
disposició de la comunitat educativa de l’escola Camí del Mig, un suport jurídic 
estable per treballar conjuntament famílies, escola i municipi en l’establiment d’una 
solució definitiva i estable per a les activitats que es desenvolupen fora de l’horari 
lectiu.  
 
Tercer.- L’Ajuntament promourà acords per aconseguir solucions consensuades amb 
els Serveis Territorials d’Ensenyament i la comunitat educativa abans del inici del 
proper curs, per tal de no tornar-lo a començar amb les incerteses i angoixes dels dos 
darrers anys. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords als Serveis Territorials d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a la Comunitat Educativa de l’Escola Camí del Mig i al 
Consell Escolar Municipal.  
 
 
 
 
 
A continuació es passa a debatre la Proposta de Resolució que presenten els 

grups municipals d’ICV-EUIA, PSC, PPC, PxC, CUP i el regidor no adscrit. La 

 27



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

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

 

“El passat 5 de setembre, pares i mares del Consell Escolar de l’Escola Camí del Mig 
i representants dels mestres van convocar als grups municipals d’aquest consistori i 
al regidor d’Ensenyament, Sr. Pere Galbany, per exposar-nos el malestar i la 
indignació de la comunitat educativa del centre davant no tenir garantit el servei de 
menjador per a l’inici del curs 2014-2015. Ens demanaven una intervenció conjunta 
per resoldre un tema que ja fa dos cursos escolars que dura. 
 
Podríem considerar aquesta trobada com un "SOS" a la ciutat per resoldre de manera 
definitiva una situació especialment delicada. Fins el moment, ni les actuacions que el 
Servei Territorial Maresme-Vallès Oriental els havia proposat ni les proposades pel 
Servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, no aconseguien el consens de la 
comunitat educativa. 
 
En aquella reunió, el regidor d'Ensenyament, tot i constatar que  l’Ajuntament no era 
l’administració responsable per resoldre aquest problema, va prendre alguns 
compromisos: 
 
1. Garantir assessorament jurídic estable als pares i mares per resoldre i normalitzar 
de nou el servei de menjador de l’escola. 
 
2. Estudiar maneres de “negociar el pagament ajornat del deute amb la Seguretat 
Social”. 
 
3. Assegurar que el servei de menjador es prestaria des del primer dia del curs 
escolar, 15 de setembre. 
 
El dia 17 de setembre, en una nova convocatòria als grups municipals, i sense 
l’assistència del regidor d'Ensenyament, que va declinar la invitació, ens informen que 
el servei de menjador de l’escola, per raons jurídiques i a desgrat dels pares, es 
presta, des del dia 15, en les instal·lacions de l’Institut Laia l’Arquera. D’altra banda, 
no s’ha avançat gens en els altres dos aspectes que havien de trobar una solució 
definitiva d’aquest tema. 
 
Tots sabem que aquesta situació arrenca d’una mala gestió del menjador de l’escola 
que va generar un deute enorme. Situació ja denunciada i que està en tràmit 
d’investigació per part dels Mossos d’Esquadra i dels jutjats pertinents, però aquest 
origen no pot ser l’excusa per no resoldre el tema de forma definitiva i consensuada 
amb tots els sectors implicats. 
 
Estem parlant d’un menjador absolutament necessari, en un barri on les beques de 
menjador són nombroses i on les famílies necessiten imperiosament aquest servei. I 
estem parlant d’una escola amb una llarga i excel·lent trajectòria educativa, que es 
troba en un moment especialment difícil. Una escola que porta dos cursos escolars 
sense poder constituir els òrgans de participació de les famílies, sense Associació de 
Mares i Pares d'Alumnes (AMPA), sense poder oferir amb normalitat activitats 
extraescolars, sense poder acollir-se a  subvencions i sense poder oferir el servei de 
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menjador de forma normalitzada al propi centre, en les seves instal·lacions, 
remodelades fa uns anys específicament per millorar el servei.  
 
Encara estem a inici de curs, i les solucions provisionals proposades no convencen. 
Segons el regidor d'Ensenyament i segons els Serveis  Territorials, aquesta és l'única 
manera jurídicament parlant de poder oferir el menjador. D’altra banda, aquesta 
“provisionalitat” pot durar anys. De debò no hi ha altres solucions? Fer el servei de 
menjador fora de l’escola és la millor solució jurídicament parlant? S’han valorat tots 
els altres riscos en què s'incorre? 
 
Creiem que aquest tema no s’ha abordat mai de forma decidida i les solucions 
proposades són poc sostenibles, sense futur. Certament, és responsabilitat dels 
Serveis Territorials, l’administració educativa responsable de trobar solucions. Però, 
més enllà de qui tingui la competència per fer-ho, creiem que des de l’inici les dues 
administracions han actuat amb desídia. 
 
Amb l’excusa sempre a punt per part del regidor d'Ensenyament, que algú ha ficat la 
mà a la caixa, ha faltat contundència davant els Serveis Territorials. Ha faltat posar-se 
decididament al costat dels pares i mares que sense ser-ne en absolut responsables 
del deute originat, estan treballant per restablir el servei de menjador on ha de ser: a 
la pròpia escola. Les dues administracions no han actuat de forma clara i contundent 
per atendre un tema que afecta a una bona part de les famílies d’un barri de la nostra 
ciutat. 
 
I que ningú no es confongui, no estem parlant de substituir les  responsabilitats de qui 
les tingui, que ja seran determinades pels jutges, sinó de normalitzar de nou tots els 
serveis que prestava l’AMPA, de tancar el tema per restituir la bona imatge de 
l’escola. Per aquestes raons, les famílies que ara lluiten per aconseguir-ho no es 
poden quedar soles, sense assessorament jurídic i sense acompanyament polític. 
 
És per tot això que proposem l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- El Servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró designarà un 
assessor jurídic concret i estable a les famílies de l’Escola Camí del Mig fins que es 
pugui normalitzar el funcionament de l’AMPA, els serveis de menjador i activitats 
extraescolars que oferia el centre. 
 
SEGON.- L’Ajuntament exigirà al Serveis Territorials que designi també un suport 
jurídic estable per treballar conjuntament amb els pares i el municipi en una solució 
definitiva i normalitzadora de totes les activitats que es presten fora de l’horari 
escolar. 
 
TERCER.- L'Ajuntament aconseguirà solucions consensuades amb la comunitat 
educativa abans de final de l’actual curs, per tal de no tornar a començar un nou curs 
amb les mateixes incerteses i angoixes que els dos darrers anys.” 
 

 

 

   

 29



En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Ramon Gros, en 

representació de l’AMPA escola bressol Cerdanyola, qui aclareix que ells no són 

hereus d’aquest deute generat per aquests anys de l’AMPA. Nosaltres som usuaris 

d’un servei escolar i, a més, de menjador i extraescolars.  

D’altra banda, s’hauria de fer una esmena en aquesta proposta de resolució perquè 

l’horari de menjador sí és horari lectiu, i és per això que el Servei Territorial 

d’Ensenyament no permet o no facilita que es presti a les instal·lacions de l’escola.  

Considerem que l’anterior AMPA, o les dels darrers anys, van ser coresponsables 

amb els Serveis Territorials d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mataró del que ha 

succeït, des del moment en què els consells escolars, que són els òrgans que validen 

els comptes de l’AMPA, no han demanat mai que s’auditessin aquests comptes.  

 

 

 

 
El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, recorda que ell s’ha sumat a la 

proposta que han presentat conjuntament els grups municipals. Dir al Sr. Galbany 

que encara és a temps de deixar de banda la part expositiva i sumar-se a la proposta 

de resolució de tots els grups municipals i del regidor no adscrit.  

 

 

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

Popular, reconeix que a priori sembla que tots hi estan d’acord. Volem el menjador 

allà on pertoca, a l’escola Camí del Mig. Però, Sr. Galbany, no generi un conflicte 

educatiu i anem tots a la una des de l’àmbit municipal. 

La seva proposta alternativa no la puc acceptar, entre altres, perquè la part 

expositiva, tal com la teníem redactada, està molt millor. 

Vostè textualment a la seva proposta diu: “Aquesta proposta de resolució cerca tornar 

aquest orgull a l’escola”. Tornar l’orgull? Els pares i mares d’aquesta escola no han 

perdut l’orgull, i una mostra la té avui aquí, el que han perdut és un menjador a la 

seva escola i això és el que nosaltres, com a representants institucionals, els hem de 

solucionar. Com molt bé deia el representant de l’escola, ells, si són alguna cosa, són 
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víctimes d’una mala gestió i, en cap cas, se’ls pot exigir res que no sigui fer tot el que 

fan la resta d’escoles arreu de la ciutat.  

Vostè ha fet un nou intent de proposta —que no s’ha llegit aquí— barrejant les dues 

parts expositives, però no se n’ha sortit. Ha intentat eliminar tota la part que feia 

referència als compromisos del regidor i continua mantenint una frase que trobo 

insultant: recorda que, com tots sabem, els deutes s’han de pagar. Però qui ha de 

pagar aquests deutes? Els pares d’ara? Els que vindran els propers anys? O els que 

ja no quedaran perquè sortiran corrent? 

El que cal és tancar de forma definitiva aquest conflicte, per tant, trobar solucions 

immediates i exigir que aquestes solucions no condicionin de cap manera el futur 

escolar.  

Jo, i ho he parlat amb altres grups municipals, acceptaria la seva part d’acords, amb 

un petit afegit, també a proposta dels pares, i és que quan parla de trobar solucions 

consensuades, quan vostè diu “abans de l’inici del proper curs”, afegir-hi “abans de 

les preinscripcions”. La gent s’ha de poder matricular amb la garantia que l’escola 

tindrà un funcionament normal.  

La nostra proposta seria mantenir la part expositiva del conjunt dels grups municipals, 

acceptar els acords que vostè presenta i fer aquesta petita esmena de posar “abans 

de les preinscripcions” en lloc de “abans de l’inici del proper curs”.  

Esperem trobar solucions com més aviat millor.  

 
 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu al Sr. Galbany que s’ha adreçat als grups 

municipals amb una nova proposta de resolució, en què allò que és diferent és 

bàsicament la part expositiva. Nosaltres no l’hi podem acceptar. Sí que li acceptem 

els acords, fins i tot podríem dir que milloren els presentats per tots els grups. Per 

tant, celebrem que vostè admeti per escrit allò que no ha admès aquests dies i que 

era que hi ha un tema no resolt amb aquesta comunitat educativa, que és el tema de 

l’acompanyament jurídic i polític per resoldre-ho. És un tema massa gros. 

Els pares i mares que són usuaris de l’escola s’han trobat amb una herència. Aquesta 

herència no els pertoca i es tracta que, igual que l’Ajuntament, i vostè ho diu a la seva 

part expositiva, ha intervingut molt sovint per poder donar suport a activitats que es 
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fan als centres escolars i que completen el que seria l’activitat escolar com és el 

menjador, s’hi intervingui proactivament. Se’ls està demanant des de fa dos anys. No 

s’hi val a mirar cap a una altra banda. És un tema delicat, i en això vostè té tota la 

raó, perquè pot establir precedents i, a més, jurídicament afecta moltes AMPAs que 

podrien derivar les seves responsabilitats cap a l’administració o l’Ajuntament. Té tota 

la raó. Aquí penso que li hem de donar suport, però no es pot estar tot el dia dient 

que l’origen del deute és molt fosc. Tots estem d’acord que s’ha de sancionar, però 

és la llei la que ho ha de fer. A més, sempre planteja aquests temes en espais oberts, 

per exemple, en un ple, i no és el lloc, perquè cal molta informació que no tenim. 

Aquest tema s’ha de resoldre amb assessors i persones que vulguin conèixer el tema 

des de l’origen i portar-lo fins al final.  

Li hem demanat moltes vegades i vostè ha dit que ho estudiaria. Però aquest estudi 

encara no s’ha materialitzat, i és per això que ens agrada que a la seva proposta ara 

sí que digui que es vol comprometre en això. Ho celebrem, però el que no farem és 

estalviar-li el paper que ha tingut en aquest assumpte durant aquests dos anys. En 

política les coses de vegades són molt complicades.  

Nosaltres entenem que és un tema complex, que jurídicament s’ha de resoldre bé i 

que l’escola necessita l’assessorament jurídic i l’acompanyament polític. Per aquesta 

raó li proposem el que el Sr. Safont-Tria ja li ha dit.  

Finalment, li demano que vostè deixi el seu ego polític de banda i que anem a buscar 

l’objectiu: aconseguir que l’escola sigui assessorada i normalitzi els seus 

representants.  

 

 

 

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

considera que sempre anem a corre-cuita i a última hora: s’ha presentat aquesta 

esmena a la totalitat a última hora.  

Nosaltres pensem que és important aprovar una única proposta i, sobretot, per 

unanimitat del si del ple municipal, ja que els pares i mares s’ho mereixen, i més que 

els pares, sobretot els nens de l’escola, que són els més perjudicats.  

A més, el que em sembla vergonyós és que des de l’any 2011 l’administració pública 

ja tenia constància de la situació d’aquesta escola i fins a finals del 2014 no s’hi ha fet 

res per buscar una solució definitiva. Si des de llavors l’administració s’hagués posat 
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a treballar, probablement ara no ens trobaríem en aquesta situació i segurament ja 

s’hauria trobat aquesta solució definitiva.  

Avui ens trobem que tenim dues propostes de resolució pràcticament amb els 

mateixos acords, però amb diferents parts expositives. Nosaltres votarem a favor de 

la proposta conjunta que presentem els grups municipals, ja que en la seva part 

expositiva aquesta proposta és molt més clara amb la situació tan delicada que està 

patint l’escola.  

A més, també creiem que com a representants polítics que som ens devem als 

ciutadans i, en aquest cas, als pares i mares de l’escola. I el que demanen és de 

justícia, perquè ells, en tot cas, són víctimes i no pas culpables.  

Per tant, em sumo a la proposta que han fet els dos grups que m’han precedit.  

 
 

 

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

Catalunya, lamenta que aquest consens del que parlava el representant de l’escola 

veritablement al final no hi sigui. Nosaltres esperem que hi sigui, tot i que, 

malauradament, això de presentar esmenes a la totalitat obliga a decidir entre A i A, 

perquè sempre hem dit que la part expositiva no té importància i el que importa de 

debò són els acords, i en els acords aquest consens hi és gairebé totalment, amb 

l’afegitó que s’ha comentat: és a dir, que s’hi doni una solució abans del període de 

preinscripció.  

Si a nosaltres ens forcen a haver de votar l’esmena i, per suposat, donarem suport a 

la proposta de resolució conjunta de tots els grups, ens abstindrem en l’esmena com 

a advertència que cal trobar una solució entre tots.  

Ho ha explicat molt bé el representant dels pares, tot això és un absurd perquè ningú 

no pot entendre que un nen que hagi entrat aquest any, amb tres anys, hagi 

d’assumir, la seva família, un deute. Un deute de qui? Segurament no serà tan fàcil 

resoldre-ho, però puc entendre perfectament els pares. Portem amb això des del 

començament del curs 2011-2012, per tant, han passat 4 cursos i no hi ha qui ho 

entengui.  

Aquí hi ha dos plànols: el plànol de les famílies, les quals tenen dret a formar una 

AMPA i a gaudir del servei de menjador, i un altre plànol, que és el de les 

responsabilitats jurídiques que s’han de dirimir. I si hi ha hagut una manca de control 
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per part d’algú —i s’ha parlat dels consells escolars— que s’actuï amb tot el rigor. 

Però és absurd fer recaure en els pares i les famílies dels nens que acaben d’entrar a 

l’escola aquesta responsabilitat.  

En definitiva, estem d’acord amb el que han demanat els grups que m’han precedit, 

per tal que només hi hagi una única proposta amb l’esmena que s’ha comentat.  

 

 
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, comença dient que 

té mèrit el que ha aconseguit el Sr. Galbany i que és posar d’acord a tots els grups de 

l’oposició. No ens hem posat d’acord per anar en contra de ningú, sinó perquè els 

pares i mares ens van convocar a tots els grups a una reunió al setembre i el que ens 

van demanar era consens. Perquè és des del consens polític que podem arribar a 

solucions que siguin definitives. El que estem discutint aquí és d’aquella mena de 

coses que ni caldria portar en un ple. El que no té lògica és que els nens que han 

començat aquest any l’escola hagin de desplaçar-se només per dinar a la cantina 

d’un institut que està una mica més avall.  

Però els qui estan patint aquí totes aquestes conseqüències són els infants i això és 

el que ens hauria de fer comprometre a tots, i sobretot al govern municipal, per 

solucionar aquest tema definitivament.  

Nosaltres seguim en la línia que els meus companys han exposat. Crec que la 

proposta de resolució dels grups de l’oposició recull en la seva part expositiva com va 

anar aquella reunió amb els pares i també els compromisos als quals el regidor es va 

comprometre, arran de les peticions dels pares i dels propis grups de l’oposició.  

Ja s’ha dit també, cal garantir l’assessorament jurídic i l’acompanyament polític i 

estudiar maneres de negociar el pagament ajornat del deute, com també assegurar 

que el servei de menjador es prestarà el primer dia del curs vinent. Això, a la part 

expositiva de la proposta de resolució del govern no hi és. I nosaltres considerem, per 

respecte als pares i mares i a aquella reunió conjunta, que la part expositiva ha de 

recollir aquells compromisos.  

A més, tots som conscients de quin és l’origen del problema, però no cal insistir una i 

altra vegada en les xifres i en tot el que diu, Sr. Galbany. No s’ha de castigar més 

l’escola ni les famílies que han entrat aquest curs ni els nens en general.  
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El servei de menjador forma part dels altres serveis que una escola ofereix i d’alguna 

manera també és una garantia de qualitat i de dignitat de l’escola pública.  

D’altra banda, aquesta situació no es pot sostenir perquè que no es pugui constituir 

l’AMPA i que hagin de demanar la paraula a través d’una altra associació és una cosa 

que no té cap lògica: no poder accedir a les subvencions, ni poder realitzar els 

serveis que pertoquen ni tenir accés als òrgans de participació establerts per als 

pares i mares.  

És per tot això que demanem el mateix que han demanat els representants dels 

grups que m’han precedit. A més, ens ha sorprès que el grup del govern hagi 

presentat una esmena a la totalitat d’una proposta presentada per tots els grups de 

l’oposició. Per tant, sumi’s a la proposta conjunta de tots els grups.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix que el que han proposat tots els 

grups de l’oposició és mantenir la part expositiva de la proposta conjunta i posar-hi 

els acords de l’esmena a la totalitat presentada pel govern amb l’afegitó “abans de les 

preinscripcions”.  

 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, 

manifesta, amb tot el respecte sobretot per les famílies, que cal fer que aquesta llosa 

que pesa sobre l’escola desaparegui definitivament.  

El redactat que presenten vostès simplement no el veig correcte perquè implica 

desgastar el govern. Sí que estic d’acord amb el que proposen i ja n’hem parlat, però, 

i els ho dic cordialment, no puc entendre com vostès, que formaven part d’aquells 

governs d’aquells anys; com vostès, que van treballar perquè el menjador de l’escola 

fos de qualitat; com vostès, que van parlar amb uns i altres per aconseguir aquesta 

ampliació del menjador; com vostès, que per escrit han reconegut que l’èxit del 

menjador va ser el resultat de gestions d’algú que en aquell moment tenia vincles 

personals molt estrets amb l’escola... com no van detectar que les coses s’estaven 

fent malament. Com és que amb tots aquests vincles personals i professionals no van 

veure que l’AMPA de l’escola estava fent un forat d’aquesta categoria? Simplement 
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estic recordant que aquest problema ve de fa uns anys i haurem d’analitzar què va 

passar perquè això no es torni a repetir. Tots els mecanismes han de funcionar 

perquè no ens tornem a trobar en aquesta malaurada situació. 

Dit això, tots sabem el que s’ha fet des del govern per tornar a la normalitat l’escola. 

Tots sabem que portem mesos intentant cercar una solució, fins i tot anys —des que 

vam estirar el fil al primer trimestre de l’any 2011—. Tots sabem que aquesta és una 

responsabilitat de la Generalitat; que aquest govern municipal no ha defugit el 

problema, sinó que l’ha entomat i l’ha fet seu. Tots sabem que les administracions no 

poden pagar el deute generat per l’AMPA. Tots sabem que aquest govern que 

represento els ha donat tota la informació de la qual disposava. Tots sabem que 

personalment he estat en contacte directe amb els pares des del primer moment, fins 

i tot alguns d’ells tenen línia directa amb mi. També sabem que la solució que s’ha 

trobat no és una solució definitiva, ni pels extraescolars ni pel servei de menjador. Per 

tant, se’m fa difícil entendre aquest redactat que fan vostès sabent quines són les 

competències dels ajuntaments i fins on arriben en un tema com aquest.  

En tot cas, aquí estem pel consens de tots. Presentava l’esmena a la totalitat perquè 

el redactat no el comparteixo, com els he dit, però els acords els comparteixo 

plenament, inclòs l’afegitó de les preinscripcions. Així que, si és possible, 

acceptaríem el seu redactat per fer possible el consens.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, confirma que el Sr. Galbany accepta el que li 

han proposat els grups de l’oposició. Per tant, el govern ho acceptaríem en pro del 

consens, tot i que no estem d’acord amb el redactat.  

 

 

 

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

avui s’ha comès una altra indignitat des del govern municipal. No recordo en més de 

200 plens municipals mai una insinuació com aquesta que hem sentit.  

Per tant, jo voldria que el Sr. Galbany m’expliqués quines són les relacions 

professionals i personals d’alguns dels membres de l’antic govern municipal amb 

l’escola Camí del Mig. Quina importància ha tingut això en tot aquest afer? Perquè 
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hem procurat sempre ser molt curosos i deixar cada cosa al seu lloc. Hem procurat 

sempre, quan s’entra per la porta de l’escola, oblidar-se de la condició de regidor i de 

cap de l’oposició. I vostè avui aquí ho ha barrejat tot.  

Sí, jo sóc mestre de l’escola Camí del Mig per voluntat pròpia, des de fa més de 30 

anys. I he portat els meus fills a aquesta escola per voluntat pròpia, tota la seva 

escolarització. I no m’avergonyeixo en absolut, ni d’una cosa ni de l’altra.  

Per tant, li demano que reconsideri el que ha dit, perquè això ha estat indigne.  

I li faig una pregunta: vostè que ara és el responsable fiscalitza els comptes que 

s’aproven als consells escolars de les escoles de Mataró? Estic convençut que són 

correctes, però vostè els fiscalitza un a un? La representant que vostè envia als 

consells escolars fiscalitza els comptes?  

I deixi de dir una mentida: no van ser vostès els qui van destapar aquest afer, sinó 

que va ser la Direcció de l’escola a finals del 2011. I ho van posar en coneixement a 

vostès i al Consell Comarcal.  

Una altra pregunta: està vostè convençut, com va dir al darrer ple municipal, que el 

deute amb Hisenda per part de l’antiga AMPA és de 35.000, o és de 350? Aquesta 

política del ventilador d’escampar les coses i no aportar cap solució només ens porta 

a això, que avui alumnes de la meva classe hagin sortit de l’escola a l’una i n’hagin 

tornat a les dues. I que jo tingui entès, i els pares ho paguen, el servei de menjador 

va de dos quarts d’una fins a les tres de la tarda. I per això paguen els 6 euros i 

escaig que paguen.  

O sigui, la feina de monitoratge de la canalla, que es pot fer fins a la una i a partir de 

les dues, es pot fer al Camí del Mig però resulta que donar-los el dinar no es pot fer? I 

se n’han d’anar a una altra escola, on avui mateix ha calgut portar-hi mobiliari de 

l’escola Camí del Mig perquè hi hagi prou taules en aquella cantina per als nens 

d’educació infantil.  O han d’anar a uns lavabos que no estan condicionats... 

Per cert, encara ens deu aquells lavabos que ens va prometre vostè, no l’anterior 

govern, el curs 2011-2012. Potser ara ja no calen perquè els nens han crescut i ja 

arriben a les tasses dels vàters.  

Sr. Galbany, deixi de dir mentides i no faci aquestes indignitats impròpies d’un tinent 

d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró. Cap de les persones que l’han precedit en el 

càrrec no ho van fer mai en aquests 30 i escaig anys de democràcia local.  

Sr. Alcalde, li demano formalment que reclami la rectificació al seu tinent d’alcalde.  
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu al Sr. Galbany que si finalment ell ha decidit, 

en pro del consens, acceptar la part expositiva, sobrava sembrar de nou ombres. És 

una cosa que vostè fa massa sovint: per resoldre els temes n’obre d’altres i genera 

ombres. El Sr. Baron li ha contestat amb la contundència que només poden utilitzar 

les persones que viuen directament la problemàtica del centre.  

Aquesta proposta de resolució, que espero que ara aprovarem tots, no ha de ser una 

proposta estètica. A mi em fa por això. El que nosaltres volem són solucions i les 

solucions han de venir jurídicament de manera estable i responsable i tan ràpidament 

com sigui possible. Els pares ho demanen i tenen raó.  

Tenim altres escoles a la ciutat que tenen el menjador partit i els nens han d’anar d’un 

edifici a l’altre, però això passa perquè no tenen les instal·lacions al seu propi centre. 

El que no té cap sentit és que amb instal·lacions al propi centre això hagi de perdurar 

en el temps.  

Vostès ho entenen perfectament i per això li deia abans això de l’ego polític. Estem 

aquí per resoldre un problema i no per crear-ne d’altres, ni a les persones ni a les 

institucions. Vostè pregunta, i les altres AMPAs? I tots els responsables que han 

passat pels consells escolars? I jo li dic el mateix: comenci vostè a veure totes les 

finances de totes les AMPAs de tota la ciutat i garanteixi que no s’està produint cap 

irregularitat. Crec que no podrà. Estem convençuts que els pares no tenen cap 

voluntat de cometre cap irregularitat, però possiblement aquest és un tema que s’ha 

de treballar més socialment i estudiar-lo més jurídicament. I tots sabem que els pares 

que fan això per l’interès públic, per al centre, es troben molt sols, i per això li 

demanem l’acompanyament polític.  

Vostè des del primer dia ha mirat de defugir la responsabilitat i no digui que des del 

primer dia vostè hi ha estat treballant, perquè no ha estat així. Les solucions s’han 

buscat sempre a l’estiu a última hora i a corre-cuita, quan això es pot fer d’una altra 

manera.  

Per tant, que no sigui aquesta una proposta de resolució estètica.   
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, comparteix una preocupació: 

Vostè ha dit que porten anys cercant la solució i jo li pregunto: quants cops s’ha anat 

a negociar el deute de la Seguretat Social? Cap.  

Per tant, si el que han de fer és continuar cercant la solució així canviïn la tàctica. El 

problema és greu i demana una empenta molt més forta de la que ha tingut fins ara. 

Que no sigui aquesta una proposta per quedar bé davant dels pares i mares, sinó 

perquè realment tinguem resultats.  

I vostè faci el que li pertoca com a regidor d’Ensenyament, que és defensar els 

interessos dels alumnes, de les escoles, i trobant solucions on faci falta.  

 

 

 

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

Catalunya, li sembla lamentable el que ha passat avui. Tot això en un dia que m’he 

passat parlant amb uns i altres per cercar el consens, assumint —com ho podia haver 

assumit algú altre— aquest plus que tinc —i em sembla just— com a regidor amb 

dedicació exclusiva que sóc.  

La intervenció del Sr. Galbany fa mal. Porto tot el dia intentant arribar al consens 

precisament per no haver de sentir això. Ho lamento profundament. Si és veritat que 

és important el consens, espero que vagin més enllà del consens que avui hem sabut 

trobar.  

 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, lamenta 

que algú s’hagi pogut sentir al·ludit. Cap ombra de dubte cap a ningú.  

Aquí el que estàvem reclamant és el perquè d’un deute que s’ha originat fa molts 

anys. 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, tampoc no ha entès que el Sr. Galbany 

s’estigués referint a algú. El Sr. Baron s’ha sentit al·ludit. Jo em pensava que havíem 

quedat entesos, fins i tot abans del ple.  
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Al final tots hem acabat dient el mateix. Estem d’acord amb el que ens han preparat 

els serveis tècnics, que és en definitiva la proposta del Sr. Galbany.  

El problema és que tenim els nens allà i tots sabem que no se’n pot fer càrrec 

econòmicament l’Ajuntament, per tant, tampoc es pot enganyar els pares dient-los 

que l’Ajuntament ho pot fer perquè no és així, tal com diu l’informe del Sr. Secretari. 

Serveis Territorials crearia segons quin precedent a les escoles, com deia la Sra. 

Calvo, que ha fet una intervenció perfecta en aquest sentit. No és una cosa fàcil i no 

hi ha ningú que vulgui agafar el toro per les banyes. A més, no tenim documentació, 

ni les actes, etc. A sobre, tenim els Mossos d’Esquadra que han vingut a l’Ajuntament 

a buscar informació i la cosa està molt embolicada.  

Ara bé, això que hem acabat de decidir ara servirà per continuar treballant-hi, mirar 

de fer l’acompanyament i a veure si ens en sortim. I sobretot explicar-los als pares 

que això pot ser que trigui a resoldre’s, i segurament no podrà estar resolt ni en un 

mes, ni en dos, ni en tres, tot i que és el que tots voldríem.  

En tot cas, si estem d’acord en això, posem a votació aquesta proposta de resolució i 

continuem treballant en el tema amb persones tant nostres com dels Serveis 

Territorials, que espero que puguin posar-ne de Serveis Jurídics, a veure on poden 

rascar, i vagin mantenint informats permanentment els pares.  

 

 

 

Acord consensuat per tots els grups polítics per a la millora present i 

futura del servei de menjador escolar de l’escola Camí del Mig. 

 
“El passat 5 de setembre, pares i mares del Consell Escolar de l’Escola Camí del Mig 
i representants dels mestres van convocar als grups municipals d’aquest consistori i 
al regidor d’Ensenyament, Sr. Pere Galbany, per exposar-nos el malestar i la 
indignació de la comunitat educativa del centre davant no tenir garantit el servei de 
menjador per a l’inici del curs 2014-2015. Ens demanaven una intervenció conjunta 
per resoldre un tema que ja fa dos cursos escolars que dura. 
 
Podríem considerar aquesta trobada com un "SOS" a la ciutat per resoldre de manera 
definitiva una situació especialment delicada. Fins el moment, ni les actuacions que el 
Servei Territorial Maresme-Vallès Oriental els havia proposat ni les proposades pel 
Servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, no aconseguien el consens de la 
comunitat educativa. 
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En aquella reunió, el regidor d'Ensenyament, tot i constatar que  l’Ajuntament no era 
l’administració responsable per resoldre aquest problema, va prendre alguns 
compromisos: 
 
1. Garantir assessorament jurídic estable als pares i mares per resoldre i normalitzar 
de nou el servei de menjador de l’escola. 
 
2. Estudiar maneres de “negociar el pagament ajornat del deute amb la Seguretat 
Social”. 
 
3. Assegurar que el servei de menjador es prestaria des del primer dia del curs 
escolar, 15 de setembre. 
 
El dia 17 de setembre, en una nova convocatòria als grups municipals, i sense 
l’assistència del regidor d'Ensenyament, que va declinar la invitació, ens informen que 
el servei de menjador de l’escola, per raons jurídiques i a desgrat dels pares, es 
presta, des del dia 15, en les instal·lacions de l’Institut Laia l’Arquera. D’altra banda, 
no s’ha avançat gens en els altres dos aspectes que havien de trobar una solució 
definitiva d’aquest tema. 
 
Tots sabem que aquesta situació arrenca d’una mala gestió del menjador de l’escola 
que va generar un deute enorme. Situació ja denunciada i que està en tràmit 
d’investigació per part dels Mossos d’Esquadra i dels jutjats pertinents, però aquest 
origen no pot ser l’excusa per no resoldre el tema de forma definitiva i consensuada 
amb tots els sectors implicats. 
 
Estem parlant d’un menjador absolutament necessari, en un barri on les beques de 
menjador són nombroses i on les famílies necessiten imperiosament aquest servei. I 
estem parlant d’una escola amb una llarga i excel·lent trajectòria educativa, que es 
troba en un moment especialment difícil. Una escola que porta dos cursos escolars 
sense poder constituir els òrgans de participació de les famílies, sense Associació de 
Mares i Pares d'Alumnes (AMPA), sense poder oferir amb normalitat activitats 
extraescolars, sense poder acollir-se a  subvencions i sense poder oferir el servei de 
menjador de forma normalitzada al propi centre, en les seves instal·lacions, 
remodelades fa uns anys específicament per millorar el servei.  
 
Encara estem a inici de curs, i les solucions provisionals proposades no convencen. 
Segons el regidor d'Ensenyament i segons els Serveis  Territorials, aquesta és l'única 
manera jurídicament parlant de poder oferir el menjador. D’altra banda, aquesta 
“provisionalitat” pot durar anys. De debò no hi ha altres solucions? Fer el servei de 
menjador fora de l’escola és la millor solució jurídicament parlant? S’han valorat tots 
els altres riscos en què s'incorre? 
 
Creiem que aquest tema no s’ha abordat mai de forma decidida i les solucions 
proposades són poc sostenibles, sense futur. Certament, és responsabilitat dels 
Serveis Territorials, l’administració educativa responsable de trobar solucions. Però, 
més enllà de qui tingui la competència per fer-ho, creiem que des de l’inici les dues 
administracions han actuat amb desídia. 
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Amb l’excusa sempre a punt per part del regidor d'Ensenyament, que algú ha ficat la 
mà a la caixa, ha faltat contundència davant els Serveis Territorials. Ha faltat posar-se 
decididament al costat dels pares i mares que sense ser-ne en absolut responsables 
del deute originat, estan treballant per restablir el servei de menjador on ha de ser: a 
la pròpia escola. Les dues administracions no han actuat de forma clara i contundent 
per atendre un tema que afecta a una bona part de les famílies d’un barri de la nostra 
ciutat. 
 
I que ningú no es confongui, no estem parlant de substituir les  responsabilitats de qui 
les tingui, que ja seran determinades pels jutges, sinó de normalitzar de nou tots els 
serveis que prestava l’AMPA, de tancar el tema per restituir la bona imatge de 
l’escola. Per aquestes raons, les famílies que ara lluiten per aconseguir-ho no es 
poden quedar soles, sense assessorament jurídic i sense acompanyament polític. 
 
És per tot això que proposem l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- La Direcció d’Ensenyament del nostre Ajuntament donarà assessorament a 
les famílies de l’Escola Camí del Mig posant a disposició dels representants del 
sector pares i mares del Consell Escolar del Centre una persona amb titulació jurídica 
que els assessori fins la normalització de les activitats extraescolars i del servei de 
menjador de l’escola.  
 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró per mitjà de la Direcció d’Ensenyament demanarà 
als Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que posi a 
disposició de la comunitat educativa de l’escola Camí del Mig, un suport jurídic 
estable per treballar conjuntament famílies, escola i municipi en l’establiment d’una 
solució definitiva i estable per a les activitats que es desenvolupen fora de l’horari 
lectiu.  
 
Tercer.- L’Ajuntament promourà acords per aconseguir solucions consensuades amb 
els Serveis Territorials d’Ensenyament i la comunitat educativa abans de l’inici de la 
preinscripció, per tal de no tornar-lo a començar amb les incerteses i angoixes dels 
dos darrers anys. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords als Serveis Territorials d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a la Comunitat Educativa de l’Escola Camí del Mig i al 
Consell Escolar Municipal. “ 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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PRECS I PREGUNTES 
 

8  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA FIRA 

ARTESANA D’ESTIU QUE S’HA DESENVOLUPAT AL PASSEIG 

MARÍTIM DE MATARÓ AQUESTS PASSATS MESOS DE JUNY, 

JULIOL I AGOST. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“El passat 19 de juny la pàgina web de l’Ajuntament de Mataró i també mitjans de 
comunicació de Mataró informaven sobre la celebració al Passeig Marítim de la 
nostra ciutat d’una fireta artesana d’estiu que havia de tenir lloc els caps de setmana 
de juny i durant tots els dies de juliol i agost.  
 
La Fira estava organitzada per una associació d’artesans i comptava amb el suport 
de la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró. I segons les 
informacions que tenim aplegava a 17 artesans i artesanes i durant alguns dies 
s’havien de realitzar activitats d’animació, en concret els dies 20 i 27 de juny i tots els 
dilluns de juliol i agost. 
 
Doncs bé, pel que nosaltres hem pogut comprovar, ni han estat 17 les parades 
permanents, és més durant molts de dies han estat molt menys i sobretot al mes 
d’agost hi ha hagut dies que només hi havia 1 màxim 2 parades, i no s’ha acomplert 
amb el compromís de realitzar les activitats d’animació. 
 
Posats en contacte amb un dels paradistes fins i tot ens ha fet arribar cert malestar 
per que es sentia enganyat ja que s’han cobrat preus diferents i ningú s’ha fet 
responsable de l’organització de la Fireta. 
 
És per aquests motius que presentem les següents Preguntes: 
 
-Quins han estat els mecanismes de control que va establir la direcció de Promoció 
Econòmica per tal de que la Fira tingués un mínim de presència de paradistes, de 
continuïtat i de qualitat? 
 
-Quina valoració fa el Regidor de Promoció Econòmica del desenvolupament de la 
Fira?” 
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, respon 

que aquesta fira és hereva del canvi de model que es va fer de la Fira de Nadal. Part 

dels firaires del Parc no es van poder instal·lar a la nova fira al centre i vam estar 

parlant de buscar una sortida també a l’estiu. 

Com s’organitza? Com moltes altres, cedint l’organització a una entitat o una 

empresa i controlant-ho.  

En aquest cas, es va cedir a l’Associació d’Artesans Multicultural de Blanes i, per 

tant, tota la responsabilitat dels permisos —amb la nostra fiscalització—. Aquí és 

quan ells comencen l’activitat. Ens posem d’acord amb el projecte i nosaltres llavors 

ho anem controlant cada dia sobre la base del projecte que vam rebre, com es fa 

bàsicament en totes les fires.  

Té raó que no ha anat bé. I prova d’això són les explicacions que se’ls va demanar. A 

mitjan agost ho van deixar estar. Les seves explicacions se centren en el mal temps i 

les nostres, potser una mica més enllà, perquè pensem que hauríem d’intentar fer la 

fira una mica més diferent del que va ser. En aquest cas, qui va organitzar la fira no 

la va fer prou diferent i, per tant, haurem de vetllar molt més, als projectes que es 

presentin, perquè tinguin aquesta diferència, si és que realment pot tenir èxit una fira 

al sector marítim.  

Hem d’intentar que es presentin més empreses amb propostes diferents i seguir 

controlant els projectes per anar trobant iniciatives de promoció de ciutat, que 

algunes són més reeixides que altres. Però s’ha de provar.  

 

 

 

 

9  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL DE QUÈ SIGUIN 

RETIRADES LES PLAQUES COMMEMORATIVES 

D’INAUGURACIONS O ALTRES ACTIVITATS A MATARÓ EN 

LES QUE FIGURIN NOMS DE PERSONES QUE HAGIN ESTAT 

VINCULADES A TRAMES DELICTIVES O CORRUPTES. 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Segons ens consta a Mataró existeixen diferents Plaques Commemoratives 
d’inauguracions i altres actes protagonitzats per persones que estan incurses en 
procediments judicials per corrupció i fins i tot és possible, tot i que ho desconeixem, 
d’ algú que ja es a presó amb condemna ferma com es el cas de l’ex-Ministre i ex-
President Balear Jaume Matas, que va posar la primera pedra de la millora del 
Passeig Marítim al juny del 2002. 
 
Ens consta amb certesa que l’ex-President Jordi Pujol va protagonitzar diferents 
inauguracions com les del Pavelló Eusebi Millán, el Port de Mataró o l’Hospital de 
Mataró. 
 
Entenem que un cop es va obrir per part del Ple la porta a les reprovacions de 
persones per haver traït la confiança que molts ciutadans i ciutadanes havien 
dipositats amb ells i per ser un pèssim exemple del que ha de ser una trajectòria a la 
vida pública, o després d’haver esborrat de la ciutat qualsevol rastre de les 
institucions que van presidir, Caixa Laietana, ara toca esborrar del nostre espai públic 
qualsevol rastre de l’actuació d’aquestes polítics, i en conseqüència demanem al 
Govern Municipal l’adopció del següent Acord: 
 
- L’Ajuntament de Mataró procedirà a substituir les plaques d’edificis de la nostre 
ciutat on figurin els noms de persones que hagin reconegut haver tingut una actuació 
contrària als interessos de la societat per la qual es van comprometre a treballar com 
és el cas dels ex-Presidents Matas o Pujol o bé tot i no haver-lo reconegut estiguin 
condemnats de manera ferma per la justícia.” 
 
 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, reconeix que cada vegada que algú de la 

seva formació política es veu embolicat en aquesta mena d’afers li dol molt. I si hi 

està involucrat algú d’una altra família política també ens dol molt. En la política es 

necessita transparència perquè la gent ens vegi com un exemple. Per tant, cada 

vegada que ens decep tant una persona en la qual hem dipositat la confiança durant 

molts anys és molt complicat.  

Jo no li parlaré de l’expresident Matas. El que sí que li puc dir és que a qui li parla la 

confessió del president Pujol li va ser absolutament dolorosa i continua sent-ho. Algú 

que ha dedicat tants anys a la política, que ha estat president de la Generalitat durant 

23 anys i que al final ell mateix hagi confessat el que tots sabem. Per mi aquest 

episodi és molt dolorós, igual que per a aquest govern.  
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Dit això, no justifico de cap de les maneres que algú no pagui els impostos o que 

pugui tenir diners a fora, quan tots els altres actuem correctament. Per tant, 

condemno qualsevol persona que hagi fet el que el president Pujol ha dit que ha fet. 

A partir d’aquí, aquestes coses s’han inflat. Si finalment es condemna algú, endavant. 

Però el que jo no faré serà condemnar una família ni entrar en aquest debat, també 

per respecte a la justícia.   

El fet de retirar les plaques commemoratives estic disposat a parlar-ho amb vostès on 

toqui. Entenc que les plaques no les posa una persona, sinó que representen la feina 

d’un govern. I que quedi clar que quan veig una placa del president Pujol en aquests 

moments no veig el mateix president, perquè em dol molt el que ell mateix diu que va 

fer, com li deu doldre a ell. Però entenc que l’obra del govern que hi ha darrere de 

cada placa no sé si l’hem d’esborrar d’aquesta manera. Jo no estic disposat a 

renegar del que entre molts hem construït; s’ha fet molt i bo en aquest país, amb 

totes les seves errades. 

Personalment, tot i no acceptar-li el prec com a govern, en podem parlar amb 

tranquil·litat, mirar com fem les coses i adoptar totes les mesures de regeneració 

democràtica que calgui. Aquesta és la meva resposta sincera des d’un estat d’ànim 

de tristor per la situació que està vivint el meu partit.  

 

 

 

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

Catalunya, reconeix que quan es donen problemes d’aquesta mena se sent dolgut i 

més si són dels seus. Aquestes persones posen en entredit la bona feina de molta 

altra gent. Puc entendre el que em diu, però l’emplaço a parlar-ne. L’expresident 

Pujol, ell mateix, va denegar els honors que mereixia. En aquestes plaques hi diu 

“molt honorable” i com a expresident deixa de ser-ho; per tant, el que diu allà ja no es 

correspon amb la realitat.   

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon al Sr. López que en parlaran. Trobem 

una solució que pugui satisfer sobretot tots els ciutadans que es puguin haver sentit 

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

10 i 18 per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

10  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS–ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA EN RELACIÓ A LA “FESTA DEL CEL”. 
 

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

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

 
“En relació a la “Festa al Cel”, al nostre grup municipal li interessa que el govern 
municipal faci públic el cost total que ha suposat la celebració d’aquest esdeveniment, 
tant pel que fa als costos directes com als indirectes, és a dir, tots aquells recursos 
municipals aplicats a l’organització i desenvolupament de l’acte. 
 
Així, doncs, amb l’objecte de conèixer el balanç econòmic de la “Festa del Cel” el 
grup municipal d’ICV-EUiA formula al govern municipal les següents PREGUNTES: 
 
PRIMERA.- Quin ha estat el cost directe de la preparació, organització i celebració de 
la “Festa del Cel”?, entenent per cost directe les despeses comptabilitzades sota 
aquesta denominació. Es demana una relació detallada de dites despeses directes, 
amb indicació del cost de cadascuna d’elles. 
 
SEGONA.- Quin ha estat el cost indirecte de la preparació, organització i celebració 
de la “Festa del Cel”?, entenent per cost indirecte les despeses assumides amb 
càrrec a les partides del pressupost que no s’hagin comptabilitzat sota aquella 
denominació, així com la valoració econòmica estimada dels recursos humans, 
tècnics, materials i de qualsevol mena de l’estructura organitzativa municipal que 
s’hagin dedicat a aquesta activitat. Es demana una relació detallada de dites 
despeses indirectes, amb indicació del cost cert o estimat de cadascuna. 
 
TERCERA.- Quin ha estat el finançament públic que ha obtingut l’Ajuntament de 
Mataró per a la celebració de la “Festa del Cel”?, amb indicació detallada de les 
administracions que hagin pogut participar en el finançament esmentat. 
 
QUARTA.- Se sap si alguna altra administració pública ha participat en el 
finançament de la “Festa del Cel”, a banda de les transferències que es puguin haver 
fet a l’Ajuntament de Mataró? 
 
CINQUENA.- Quin ha estat el finançament privat que s’ha obtingut, via patrocini, 
publicitat o qualsevol altra modalitat? En cas que n’hi hagi hagut, es demana relació 
detallada i valorada dels ingressos obtinguts. 
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SINSENA.- Com a conseqüència de les dades anteriors, quin és el cost total 
(comptant despeses directes i indirectes) que ha tingut per la ciutat la celebració de la 
“Festa del Cel”? 
 

 

 

18  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA VALORACIÓ 

DE LA FESTA AL CEL. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“Aquest cap de setmana s’ha celebrat la Festa al Cel, un espectacle aeri davant el 
front marítim de Mataró. L’esdeveniment ha quedat deslluït a causa de la pluja, els 
visitants no han estat els previstos i les expectatives econòmiques se les ha emportat 
el vent. 
 
La Festa al Cel, amb un pressupost que ronda els 250.000€, no comptava amb el 
suport unànime de tots els Grups municipals de l’Ajuntament. L’elevat cost municipal, 
el model de promoció de ciutat, la presència militar, l’espanyolisme, el dubtes en la 
capacitat de recuperació econòmica, la no vinculació social ni econòmica de la ciutat 
amb l’activitat aèria, la manca de participació ciutadana i la contaminació ambiental 
han estat alguns dels punts de discrepància. 
 
Ara ha arribat l’hora de passar comptes i valorar l’esdeveniment. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular presenta les 
preguntes següents: 
 
1. Quina és la xifra oficial d’assistència, qui ha fet el càlcul i quin mètode s’ha seguit 
per comptabilitzar? 
 
2. Quin ha estat el cost detallat i desglossat de la Festa al Cel? 
 
3. Quina part de tot el cost correspon a diner provinent d’empreses o administracions 
públiques i quin és l’import que pagarà l’Ajuntament de Mataró? 
 
4. S’ha comptabilitzat el cost de tot el personal municipal dedicat a organitzar i 
gestionar la Festa al cel? 
 
5. Hi havia assegurança en cas que les condicions meteorològiques impedissin la 
realització de la Festa? En cas afirmatiu, quines despeses ha cobert l’assegurança? 
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6. Per què es va mantenir la convocatòria de la Festa quan des de dijous es coneixia 
que la previsió meteorològica era de pluja? 
 
7. Tots els espectacles cobraven igual tant si actuaven com si no actuaven en cas 
d’inclemència meteorològica? Quina és la llista detallada del pressupost i el cost final 
de cada actuació? 
 
8. Quina és la valoració de l’impacte econòmic de la Festa al Cel en les empreses 
ubicades al front marítim? Quin s’estima que ha estat el retorn econòmic al conjunt de 
la ciutat de Mataró? 
 
9. Quin criteri es va seguir per atorgar el negoci de les barres de bar instal·lades per 
entitats o empreses al llarg del front marítim? 
 
10. Per què des de la megafonia i des del twiter s’utilitzava el català i el castellà 
contradient les recomanacions per a la normalització lingüística? 
 
11. Com valora el govern la propaganda militarista desplegada al front marítim amb el 
repartiment de marxandatge de l’exèrcit espanyol? 
 

12. El servei especial del MataroBus qui l’ha pagat i quant ha costat? 
 
13. Per què l’actual alcalde ja ha anunciat que la Festa al Cel es repetirà sense 
haver-se fet una valoració profunda entre totes les persones i entitats implicades?” 

 

 

 

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

respondre les preguntes per grups. 

A nivell econòmic, la primera, segona i sisena preguntes d’ICV-EUiA, lligat també 

amb la segona, tercera i quarta de la CUP, estem en un procés de tancament de tots 

els costos, tant directes com indirectes. En aquest moment tenim una estimació 

provisional de 355.000 euros i cal destacar que estem treballant amb l’assegurança, 

que hi estava inclosa, per intentar recuperar el cost de les activitats que no es van 

poder fer pel mal temps.  

Tal com hem anat fent fins ara a les comissions informatives des que es va decidir 

majoritàriament al ple tirar endavant aquesta festa, vam posar un punt que es deia 

Festa al Cel i el seguirem posant fins que tinguem tota la informació, perquè, de fet, 

volem preparar un bon informe intern, exhaustiu, del qual ja vam tenir una petita 

mostra a la junta de portaveus de dimarts, on els responsables de cada dispositiu —

11 en total i un gran equip— van fer una valoració molt positiva del tema. Aprofito per 
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agrair la feina feta a tot l’equip tècnic que ha fet possible la Festa al Cel, com també 

els hi han agraït tots els estaments participants en aquesta festa, el Sr. Alcalde, 

evidentment, i jo mateix.  

Pel que fa a les preguntes tercera i quarta sobre el finançament públic, la Diputació 

de Barcelona, 150.000 euros; Aeroports de Catalunya, 8.000 euros; i tots els costos 

indirectes de Salvament Marítim, Mossos, Guàrdia Civil, etc.  

Les aportacions realitzades per empreses privades estan valorades en 69.000 euros. 

El cost total, doncs, s’està calculant. Els n’informarem quan tinguem la informació 

completa, ben detallada.  

La xifra oficial d’assistència és d’unes 66.000 persones. Això ho vam calcular tant per 

les enquestes que vam fer com per les bosses que vam repartir —se’n van repartir 

43.000—. Fent aquesta regla de tres el nostre Servei d’Estudis ha arribat a aquesta 

conclusió.  

L’assegurança cobreix els costos de l’espectacle aeri i d’altres espectacles 

complementaris que estem treballant per recuperar.  

Per què no es va suspendre? No es va suspendre perquè, entre altres coses, portem 

7 mesos treballant-hi. Els festivals aeris es plantegen amb 12 mesos d’antelació —i 

nosaltres ja vam ser prou agosarats de plantejar-ho en 7—, perquè les reserves 

d’espai aeri són molt serioses. A més, ells mateixos tenien moltes ganes de volar i 

d’ensenyar a la gent les seves acrobàcies i per tot això no es va poder canviar.  

Els participants de l’espectacle no cobren per les actuacions. Els costos indirectes 

són els logístics i aquesta és la part que estem intentant recuperar.  

L’impacte crec que és evident. Dins l’enquesta que hem fet es preguntava “Què s’ha 

gastat vostè en la seva estada a Mataró?” i, si comptem això, juntament amb 

l’important impacte mediàtic que ha tingut per a la ciutat, entenem que superarem 

amb escreix la inversió.  

A nivell de l’oferta gastronòmica, hi havia mòduls de petit format, hi havia barres de 

les entitats, hi havia parades de Telepizza —que era un dels patrocinadors— i hi 

havia el Village del Comerç, que organitzava la Unió de Botiguers i on hi havia 63 

participants. 

Pel que fa a la locució castellà-català, així està organitzat pel propi festival. Hi havia 

un locutor històric, dels més reconeguts a nivell estatal, que ho feia en català. I el Sr. 

Novellas, que ho ha fet moltes vegades a Barcelona i que és mataroní, que ho feia 

en català, juntament amb el Sr. Rodríguez.  
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De valoracions sobre el tema militar no en fem. Aquest govern creu que són un 

participant més a l’espectacle, i per això tenien un estand a la festa com tothom.  

El cost del Mataró Bus l’ha assumit directament l’empresa CTSA i, per tant, això no té 

cap cost per a l’Ajuntament de Mataró. 

Finalment, en referència a la darrera pregunta sobre per què s’ha anunciat la intenció 

de repetir-ho l’any que ve, la resposta és molt senzilla: una ciutat no s’atura i la 

nostra responsabilitat és preveure el millor per a la nostra gent, treballar amb rigor i 

previsió. El que volem, amb les dades que tenim, és seguir realitzant aquesta festa. 

Les dades que tenim és que 9 de cada 10 assistents diuen que tornaran i valoren 

l’esdeveniment amb un 8 sobre 10. Per tant, sembla evident, i ho ha pogut veure 

tothom, que aquest esdeveniment ha revaloritzat la ciutat. És per això que aquest 

govern aposta decididament per la Festa al Cel 2015 i ja hi està treballant.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, considera que de la intervenció del Sr. Rey es 

dedueix que no coneixerem l’abast econòmic de tot aquest esdeveniment fins d’aquí 

a uns dies. Però jo vull fer una reflexió: 

El nostre rebuig a aquest esdeveniment és per qüestions mediambientals, més enllà 

dels avions de guerra o les banderes que puguin portar, etc., però el que ens molesta 

és que una part molt important d’aquest acte s’hagi finançat amb diners públics. 

Entenem perfectament que aquest tipus d’espectacles agradin molt a la gent, perquè 

visualment i estèticament són molt atractius. Però no podem acceptar que en aquests 

moments dramàtics per a molta gent s’inverteixin tants recursos públics per dur-los a 

terme. I ens molesta especialment perquè aquest govern, per boca de l’Alcalde, ha 

estat durant tres anys fent un discurs apocalíptic sobre el fet que no hi havia diners i 

perquè aquest grup fa uns mesos va fer una sèrie d’al·legacions al pressupost, que 

recollien un seguit de partides per ajudar tant les pimes com les persones aturades 

de llarga duració, per incorporar mediadores culturals, etc., i la resposta sempre va 

ser la mateixa: no hi ha diners. Però ara resulta que des de fa uns mesos aquests 

diners apareixen i ho fan per a la Festa al Cel.  

Sr. Rey, amb les xifres que vostè m’ha donat jo he fet uns petits càlculs i segurament 

hauríem pogut contractar 65 persones a temps complet durant sis mesos, pagant-los 
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el salari mínim professional, o pagar uns quants lloguers socials i ajudar els qui ho 

estan passant molt malament.  

Ja sé que se’ns dirà que la despesa no és tal i que és una inversió que es recuperarà 

amb escreix. Però això ja ho veurem i, en tot cas, els beneficiaris serien una part 

petita de la població i no tota la ciutat. I el seu impacte no anirà més enllà d’aquests 

dos dies que dura l’esdeveniment. Aquesta festa ni deixarà més contractes ni 

suposarà un punt d’inflexió per a la nostra economia local.  

El que sí que sabem des del nostre grup és que actes com aquest, si s’han de fer, no 

s’han de finançar mai amb diners públics.  

 

 

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

Popular, manifesta que el seu grup està a l’espera de les xifres completes. Crec que 

la valoració en profunditat es podrà fer quan tinguem sobre la taula totes les dades 

que ens expliquin bé què ha passat. 

Nosaltres, com saben, pensem que en aquest moment fer una aposta per una festa 

amb tants diners no pertocava.  

Hi ha una cosa que és certa, les coses no són cares o econòmiques, sinó que hi ha 

inversions que són rendibles i d’altres que no. Aquí és on divergim. Aquest no és el 

model de festa que volem per a la ciutat, per molts motius, i també per un motiu 

econòmic, perquè no se’n beneficia el conjunt de ciutadans. Hi ha propostes molt més 

interessants, que segur que podrien beneficiar el sector del comerç i la restauració 

d’una manera molt més clara.  

No veiem clar el càlcul de les 66.000 persones que van assistir a l’acte. Vostès ho 

dedueixen a través de les bosses repartides, però el cert és que la gent que hi va 

participar tenia la sensació que hi havia poca gent. Està clar que la pluja va influir, 

però la sensació és que no ha complert les expectatives que vostès tenien posades.  

Sobre l’impacte positiu al conjunt de l’activitat i el retorn, vostès no poden dir altra 

cosa. Són dades difícils d’extreure de manera clara. Nosaltres continuem posant en 

dubte que es recuperin aquests costos importants per a l’Ajuntament.  

D’altra banda, es renten les mans sobre el tema de la locució bilingüe, quan des de 

l’administració, per qüestions de normalització, s’utilitza el català com a llengua d’ús.  
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, no vol 

entrar en la demagògia d’on s’han de destinar els diners o no, però sí que estem 

d’acord que els diners públics s’han d’invertir en la ciutat i, en aquest cas, el que hem 

fet ha sigut una inversió en promoció de ciutat per revaloritzar-la i augmentar-ne a 

mitjà i llarg termini l’activitat econòmica. 

Vull llegir una petita mostra sobre l’impacte mediàtic de la festa, tant a nivell local com 

nacional, i quan acabem tot el dossier ja els hi farem arribar.  

“Pendents del cel”, portada del Tot Mataró.  

“Mataró vola alt”, Capgròs.  

“Jo de gran vull construir avions”, Tot Mataró. “Donar vida a una ciutat. Molts dels 

mataronins presents s’han mostrat satisfets. Una Festa al Cel que ha comptat amb 

una organització pràcticament impecable. El 2015 Mataró mirarà de consolidar un 

festival que la pot situar en un punt privilegiat al mapa dels esdeveniments massius a 

Catalunya”.  

Portada del Viure de La Vanguardia: “El temps no va acompanyar ni els aviadors ni 

els espectadors de la primera Festa al Cel celebrada en una Mataró entregada, que 

va posar afecte, il·lusió i una organització impecable.” 

Finalment, l’editorial del Periódico: “Mataró es va guanyar ahir el dret de tornar a 

acollir la festa aèria per l’excel·lent col·laboració dels seus voluntaris, per una logística 

de desplaçament, serveis i aparcament que va funcionar perfectament. L’aposta de la 

capital del Maresme, una ciutat de 125.000 habitants, es revela, per tant, encertada.”  

 

 

 
El senyor Joan Mora, alcalde president, agraeix públicament la participació de totes 

les administracions.  

En primer lloc, al personal de la casa, cosa que ja vaig fer entre nosaltres a la junta 

de portaveus, on resumia que no hi ha cap pagès que, tot i que una pedregada li tiri 

enlaire tota la collita, no torni a sembrar. O no hi ha cap muntanyenc que, després 

d’haver fet un cim sense poder gaudir de les vistes pel mal temps, no torni a pujar.  
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Vull donar les gràcies a les administracions que van creure en nosaltres: l’Ajuntament 

de Barcelona, AENA, AENA Navegació, Creu Roja, Bombers, Mossos d’Esquadra, 

etc. Segur que me’n descuido.  

També agraeixo la participació tant de l’exèrcit de l’estat francès com el de l’estat 

espanyol (exèrcit de l’aire i de terra). Per nosaltres és un honor que vinguin aquí a la 

ciutat a mostrar els seus aparells. Entenc que hi hagi gent a qui no agradi el que estic 

dient, però penso que si en alguna cosa hem de ser francs és en el màxim respecte 

pels símbols de cada país, per les banderes de cada país, i això no es desdiu en 

absolut amb el procés que està seguint aquest país, amb el màxim respecte i 

pacíficament.  

 

 

 

11  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS–ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE LES TERRASSES DE BARS DE LA 

NOSTRA CIUTAT. 
 

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

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

 
“Al Ple municipal del dia 5 de setembre de 2013 aquest grup municipal va adreçar al 
govern municipal una sèrie de preguntes al voltant de la modificació del Reglament 
d’Activitats de Mataró, en el que es recollia la instrucció tècnica corresponent a la 
regulació de les terrasses dels bars. Una modificació que comportava l’increment 
considerable en el número de terrasses, així com l’ampliació d’algunes de les que ja 
existien. 
 
Ara ja tenim dues temporades acabades, i és el moment de fer balanç i comparar 
ambdues entre sí i també en relació a anys anteriors. 
 
De les preguntes que fèiem en aquella ocasió, una tenia a veure amb la presentació 
d’un informe per part del govern municipal sobre la valoració que en feien del 
funcionament de les terrasses amb aquesta nova reglamentació, i l’altra girava al 
voltant dels mecanismes que emprarien des de la regidoria competent per fiscalitzar 
el compliment de la normativa. 
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Ambdues qüestions van ser recollides pel regidor de Promoció Econòmica, i així en la 
seva resposta va dir, i cito textualment que “en quant a la tercera pregunta és veritat 
que a l’estiu hi ha més activitat, i hi pot haver més denúncies, però la feina que s’està 
fent des de Llicències, com des de la Policia, com amb l’ajut de Participació, de cara 
a intentar treballar amb els col·lectius, crec que està sent positiva”. Pel que fa a la 
quarta pregunta, deia el senyor regidor: “estic d’acord amb l’informe. Trobo que és 
una eina que, a causa de la importància que està prenent aquest tema, serà bo tenir i 
estandaritzar, de manera que puguem comparar any a any com ha anat per poder 
compartir-ho tant amb els gremis, com amb les associacions de veïns, per poder 
millorar entre tots tant l’activitat econòmica, com la convivència a la nostra ciutat”. 
 
En aquest sentit, el Grup Municipal d’ICV-EUiA planteja les següents PREGUNTES: 
 
1.- Es té ja enllestit aquest informe? Si no és el cas, quan ho estarà? On s’informarà 
del mateix? 
 
2.- Atès que les nostres preguntes sobre aquest tema al setembre de 2013 van tenir 
una resposta incomplerta per part del regidor, perquè segons se’ns va dir, en el 
moment de formular-les la temporada no havia acabat, ens podria donar ara les 
dades definitives d’aquell any pel que fa a queixes, incidències i/o denúncies, actes i 
resolució de les mateixes? 
 
3.- Durant aquesta temporada, s’han fet inspeccions? Quantes i quin nombre 
representa sobre el total de terrasses autoritzades? En comparació amb l’any 
anterior, el nombre d’incidències ha crescut? Si és així, quines són les xifres? 
 
4.- Per què desprès de més d’un any del nou Reglament, encara no s’ha implantat un 
model de terrasses estandarditzat tal i com estava previst? Quan es durà a terme? “ 

 

 

 

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

comença demanant disculpes al Sr. Martínez perquè té raó. No hem fet aquest 

informe en temps i forma. Sí que s’ha anat donant informació disgregada tant a la 

comissió de Serveis Territorials com a la de Promoció Econòmica, però no s’ha fet 

l’informe complet com ens havíem compromès. Per tant, s’ha de fer i es farà abans 

de final d’any. 

A nivell d’informació, el 2012 a la ciutat teníem 167 terrasses registrades; el 2013, 

182; i el 2014, 327. Aquestes 327 no són causa només de terrasses sol·licitades, 

sinó sobretot de la feina important que han fet els inspectors de llicències, policies i 

Participació, per regularitzar la situació d’alguns casos que no ho estaven, sovint per 

desconeixement dels propis propietaris. 
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On es presentaran aquests informes? A les comissions informatives de Serveis 

Territorials i de Promoció Econòmica s’entregarà una còpia a tots els grups.  

Pel que fa a inspeccions i expedients, el 2013 se’n va fer 220, d’inspeccions, i es van 

obrir 24 expedients, la majoria dels quals venien de denúncies. El 2014 s’han fet 271 

inspeccions i hi ha hagut 19 expedients oberts, fruit dels més de sis mesos d’anar 

informant tots els propietaris de la nova ordenança. 

És veritat que ens falta un 17% per revisar i el compromís és que a finals d’any 

estiguin revisades i conformes a la normativa.  

Els anirem informant de l’evolució de tot això a les informatives. També li puc passar 

aquesta resposta tècnica per escrit.  

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que el Sr. Rey li expliqui com està el 

tema del reglament i el model d’estandardització de les terrasses.   

 

 

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

que d’aquí a final d’any hem d’acabar de revisar-ho i haurien d’estar dintre d’aquest 

17%. I si no, si hi ha alguna cosa que es veu que és millorable, s’adaptaria, com per 

exemple avançar l’horari d’obertura a les 8 del matí. Això s’haurà de modificar i si hi 

hagués alguna altra cosa, també.  

Crec que en general aquesta modificació que vam aprovar per unanimitat 

pràcticament ha estat un encert, perquè, tot i el gran augment de terrasses, hem 

tingut un 20% menys de denúncies. Hem de seguir així, perquè el compromís és 

ajudar sempre que es pugui l’activitat econòmica, però equilibrant-ho també amb el 

descans dels veïns i la convivència.  
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12  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ EN 

QUÈ ES TROBA L’INICI DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA 

LOCOMOTORA COMERCIAL AL CENTRE DE MATARÓ. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“Segons hem pogut llegir en un mitjà de comunicació digital l’inici de les obres de la 
Locomotora Comercial a Mataró no depèn només de que es puguin solucionar els 
problemes jurídics i urbanístics que han acompanyat el projecte des de que, 
pràcticament es va iniciar ara fa ja una dècada, tal i com fins ara s’havia. Pel que es 
recull en aquest mitjà i posat en boca de l’Alcalde de Mataró, a més del tema 
urbanístic i jurídic hi ha un tema fiscal que preocupa al Corte Inglés. 
 
Com diem, tal i com es recull en aquest mitjà el propi Alcalde hauria realitzat gestions 
amb la Conselleria que dirigeix Mas-Colell per tal de que es fes algun tipus de tracte 
especial vers l’empresa comercial, cosa que no valorem. 
 
Davant d’aquesta informació que fins ara desconeixíem, presentem les següents 
preguntes: 
 
1.-Són certes les informacions recollides en aquest mitjà digital i posades en boca de 
l’Alcalde? 
 
2.-En el cas de que això sigui així voldríem saber quines han estat les gestions i en 
quin punt es troben? 
 
3.-I també en aquest cas, per que fins ara, no s’ha comunicat mai aquesta situació a 
la resta de Grups Municipals del Consistori?” 
 
 
 
 
 
El senyor Joan Mora, alcalde president, respon al Sr. López que en la seva pregunta 

no li diu a quin mitjà digital surt això, tot i que ja pensa a quin es refereix.   

Vostè, com es pot imaginar, aquí hi ha dues coses:  

En primer lloc, El Corte Inglés continua manifestant la seva voluntat de venir. Això 

està clar. 

Del tema dels serrells des del punt de vista jurídic n’estan informats. És més, ahir al 

Consell d’Administració de PUMSA, la regidora, que és qui està portant el tema, els 
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va informar que hi ha un acord amb els propietaris de Ronda Barceló. Per tant, 

aquest escull també està superat, a falta de concretar-lo, però està negociat.  

I després queda el dels pagesos, que van posar un contenciós per intentar salvar el 

tema de la línia orbital a les Cinc Sènies. Per tant, una cosa no té res a veure amb 

l’altra.  

Com saben, aquí al ple hi va haver un acord en el sentit de demanar a la Generalitat 

que canviés el traçat de la línia orbital perquè afectés el mínim possible les Cinc 

Sènies, i això està en curs. Entenc, doncs, que els serrells jurídics s’estan 

solucionant. Tots aquests serrells jurídics ja existien fa molt temps quan El Corte 

Inglés tenia intenció de tirar-ho endavant.  

Ara bé, és lògic que El Corte Inglés, que ja ha patit els problemes que sabem, ara 

vulgui tirar endavant amb tot resolt i és per això que s’ha anat fent la feina.  

Dit això, l’Alcalde no es ningú per negociar impostos i entenc que vostè, Sr. López, ho 

insinuava. El cert és que hi ha un impost sobre les grans superfícies (IGEC), que crec 

que és del 2001, que El Corte Inglés el tenia recorregut perquè no hi estava d’acord. 

Aquest impost el tenen Catalunya, Astúries, Navarra, Aragó, La Rioja i Canàries, i 

potser algú altre. La Generalitat s’està plantejant que el panorama que hi havia quan 

es va crear aquest impost no té res a veure amb l’actual a nivell de grans superfícies, 

és a dir, avui hi ha grans superfícies que estan en perifèria urbana o trama urbana, i 

la suma de petites superfícies són grans competidors per al comerç local. S’està 

plantejant, doncs, una reforma integral d’aquest impost. Aquesta és una lluita de 

l’operador Corte Inglés des del 2001, perquè el tenia recorregut, però una sentència 

de fa dos o tres anys els obliga a pagar i ells entenen que és discriminatori.  

La meva opinió és que potser sí que a dia d’avui, tal com estan les coses, el fet que 

paguin uns i no paguin els altres, si el govern de Brussel·les i de Catalunya s’ho estan 

replantejant, vol dir que alguna cosa hi ha. Si poden treballar-hi i això El Corte Inglés 

ho considera un escull, endavant. Que arreglin les coses, però les arreglarà a qui li 

correspongui.  

Pel que fa a l’Ajuntament de Mataró, hem fet la nostra feina i aquest solar està a 

disposició de l’operador perquè tiri endavant la construcció del centre comercial quan 

ho cregui oportú. I tan de bo per a tots que sigui al més aviat possible.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, diu al Sr. Alcalde que ja li farà arribar el mitjà digital de què es tracta.  

Avui mateix, però, ha fet una cerca sobre aquest tema i apareix informació al 

Economista.es, al País i al Mundo. Tots aquests mitjans no parlen de vostè, Sr. 

Alcalde, però sí que parlen d’aquest famós impost.  

Parlen d’una part de l’impost, que fa referència a l’any 2000, i que Catalunya va 

imposar 17 euros/metre quadrat, que és el que es cobra pel desplaçament, mentre 

que Navarra en posava 12, per exemple.  

També és cert que aquesta és l’altra discussió que hi ha. I això és el que feia 

versemblant per a nosaltres aquesta discussió: que Anged, l’associació de grans 

superfícies, a part d’aquests 100 i escaig milions d’euros que té pendents de l’any 

2000 i que, efectivament, una sentència del Constitucional va donar la raó a la 

Generalitat i, per tant, segurament podrà cobrar, del que es queixaven és que aquest 

any la Generalitat tenia previst recaptar 40 milions pràcticament d’euros per aquest 

impost, quan el 2012 n’havia recaptat 15.  

Per tant, sí que ens preocupa aquesta qüestió.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, no pot respondre perquè no s’ha entrevistat 

amb aquests mitjans de comunicació. En tot cas, sí que li puc dir que tant els alcaldes 

de Girona com els de Tarragona, és un tema que el coneixen de fa anys. La 

proliferació de grans superfícies perifèriques que no tenen aquest impost associat 

provoca que hi pugui haver aquest aparent desequilibri.  

 
 
 

 

13  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES PANCARTES 

QUE SOVINT APAREIXEN A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 
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“Aquest Grup Municipal ja ha realitzat en altres ocasions preguntes sobre les 
pancartes que apareixen amb certa freqüència al mur de Can Cruzate que dona a la 
Plaça de l’Ajuntament.  
 
Segons hem pogut comprovar en alguna ocasió han estat operaris de la Brigada 
Municipal els encarregats de retirar-les. 
 
També cal dir que entitats que han volgut instal·lar en aquest suport algun tipus de 
suport publicitari ho han fet mitjançant el permís corresponent del Consell del 
Patrimoni. 
 
Vist que en aquesta ocasió, a més a més, de la pancarta hem pogut veure cartells 
amb publicitat política enganxats a la part inferior del mur de Can Cruzate, cosa que 
és totalment fora de norma. 
 
Presentem les següents preguntes: 
 
1.-Quantes pancartes s’han retirat d’aquest edifici en el que portem de mandat? 
 
2.-S’ha imposat alguna sanció en alguna ocasió als signants de la mateixa? 
 
3.-Quantes?” 
 
 

 

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

Manteniment, complementant la informació que per escrit ja va enviar als grups fa 

uns mesos, explica que durant el 2010 es van retirar dues pancartes; el 2011, dues; 

el 2012, dotze; el 2013, dues; i en el que portem d’any, dotze. Possiblement seran 

tretze pancartes perquè avui he vist que n’hi havia una altra que també retirarem.  

Sobre les sancions que en alguna ocasió hem pogut posar als signants de les 

pancartes, el problema és que moltes vegades la majoria de pancartes les han retirat 

els serveis municipals. No es pot imposar sanció perquè no podem obrir un expedient 

contra no sabem qui, perquè, malgrat algunes pancartes van signades, si no són una 

entitat legalment constituïda no sabem qui en són els representants. Si no és que en 

el moment que la pengin, s’enxampi les persones, els serveis jurídics no saben 

contra qui dirigir l’expedient.  

Respecte el cas al qual vostès es refereixen, si no recordo malament eren uns 

cartells vermells que tampoc portaven, al meu entendre, cap signatura de cap entitat 
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legalment registrada, almenys que ens consti a nosaltres. És per això que tampoc 

podem obrir cap expedient ni imposar cap sanció.  

 

 

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

Catalunya, afirma que el partit de la Sra. Calpe, CDC, es manifesta amb aquesta 

gent i tenen cartells amb el seu logo i el mateix logo que apareixia als cartells. Si la 

resta de Mataró sap qui són, vostès també ho haurien de saber.  

 

 

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

Manteniment, agrairia que el Sr. Fernández li digués qui són aquesta gent. Si 

realment sabem qui són i estan legalment registrats, li asseguro que no tindrem cap 

inconvenient a obrir l’expedient i imposar-los la sanció que correspongui.  

 

 

 

 

14  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL RISC D’EXCLUSIÓ EN CENTRES 

ESCOLARS. 
 

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

pregunta següent: 

 
“La crisis econòmica i les polítiques d’austeritat tenen els seus efectes també a nivell 
territorial. Moltes famílies passen en aquests moments per serioses dificultats i els 
més afectats són els infants. Un espai idoni on detectar la situació de risc d’exclusió 
són les escoles. 
 
Fa uns dies, coincidint amb l’inici del curs escolar un mitjà de comunicació d’àmplia 
difusió, alertava sobre la situació en la que es troben 340 escoles a Catalunya. 
Segons aquesta informació el 14% dels centres escolars concentren alumnes en risc 
d’exclusió. 
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És una situació molt preocupant, tant per la situació actual de les famílies, els infants i 
els centres escolars, com per al futur. 
 
És per això que formulem les següents preguntes: 
 
1. L’Ajuntament de Mataró té coneixement si hi ha centres escolars de la ciutat de 
Mataró que es troben en aquest llistat? 
 
2. El Govern Municipal s’ha posat en contacte amb el Departament d’Ensenyament 
per tal de conèixer la situació i aplicar les mesures adients? En cas que sigui així, 
quines són les mesures que s’apliquen?. 
 
3. Quina valoració fa el Govern Municipal de la situació de risc d’exclusió en centres 
escolars i les mesures per combatre’l?” 
 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, en resposta a la 

primera pregunta, contesta que si es refereix a la Resolució d’Ensenyament 

906/2014, del 23 d’abril, publicada al DOC amb data de 30 d’abril, sí que estan al 

corrent.  

Respecte al segon punt, evidentment que sí, però de forma continuada i no pas ara. 

De mesures se n’apliquen diverses i estem treballant amb la Generalitat de manera 

coordinada, per exemple, des del marc del Pla Educatiu d’Entorn, que seria un dels 

punts; la Comissió de Garanties en seria un altre i també el Dispositiu Local 

d’Inserció. També es treballa des dels programes de formació i inserció, els antics 

PQPIs, i també hi està treballant el Servei de Benestar Social.  

Pel que fa a la valoració del govern, aquí coincidim. És una preocupació i hi estem 

treballant no només des de la Direcció d’Ensenyament, sinó també des del Servei de 

Benestar Social, i li puc dir que cap mesura és suficient. Voldríem destinar-hi més 

recursos dels que podem, però estem treballant per donar resposta a aquestes 

escoles.  
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La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, aporta la 

Resolució del 21 de maig del 2014, on efectivament per part de la Generalitat surten 

els centres escolars que necessiten una atenció especial per la seva complexitat a 

causa de l’entorn on es troben situades.  

Si vostès n’eren coneixedors, com no podia ser d’una altra manera, com és que no 

han informat d’això en cap comissió informativa? Ni tan sols a la comissió de 

regidors, on treballem la planificació escolar?  

Lamentablement, vam començar aquelles reunions per poder acordar des del 

consens els criteris de planificació, però fa molt de temps que no ens hem reunit i no 

estaria malament poder comentar, consensuar, valorar aquesta informació. Li 

demano que en puguem parlar en alguna d’aquestes reunions per valorar quina és la 

situació d’aquests centres escolars i quines mesures hauríem d’aplicar.  

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, recorda que s’està 

fent seguiment d’aquestes escoles. En podem parlar en un altre àmbit més adient, 

sense cap problema. Algun cop n’hem parlat, però no concretament de tots ells.  

 

 

 

 

15  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LA POBRESA INFANTIL A MATARÓ. 
 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta el prec 

següent: 

 
“La llarga crisi econòmica i les polítiques d’austeritat està provocant un augment 
alarmant de la desigualtat i de la pobresa al nostre país i a la nostra ciutat. 
 
Una de les conseqüències greus és que el risc de pobresa afecta sobretot els infants. 
El percentatge d’infants que viuen a llars amb risc d’exclusió i fins i tot de pobresa 
extrema creix des que va començar la crisi. 
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La pobresa infantil s´ha fet més intensa, augmentant la distància entre les rendes dels 
pobres i el llindar de la pobresa. Dit d’una altra forma i tal com l’UNICEF-Comitè 
Espanyol plantejava ja el 2012, cada vegada hi ha més infants pobres i cada vegada 
són més pobres. 
 
La inseguretat del risc de pobresa té enormes conseqüències en el present, però 
també per al potencial desenvolupament dels infants, generant una desigualtat que 
s’anirà incrementant en el futur desenvolupament cap a la vida adulta. 
 
És per tot això que el Grup Municipal Socialista presenta el següent PREC: 
 
1. L’Ajuntament de Mataró elaborarà un PLA CONTRA LA POBRESA INFANTIL que 
comptarà amb la coordinació transversal dels diferents serveis municipals i la 
participació de les diferents entitats socials de la ciutat, així com la participació de 
representants dels grups municipals. 
 
2. El Pla comptarà amb un organisme de participació tècnica, social i política per a la 
seva elaboració i consens així també com per el seu seguiment. 
 
2. El Pla comptarà amb un diagnosi de la situació de risc de pobresa infantil i 
d’exclusió a Mataró, anàlisi de les actuacions que es porten a terme des dels serveis 
municipals o d’altres administracions, línees estratègiques i objectius mesurables per 
tal de reduir la pobresa i el risc d’exclusió, així com la coordinació de les actuacions 
per part dels diferents agents implicats 
 

3. El Pla estarà elaborat en el termini de dos mesos.” 

 

 

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

i Consum, accepta el prec però amb alguns matisos.  

És prioritat d’aquest govern i de tots els grups, i així hem treballat de forma conjunta, 

fer el seguiment i prioritzar les polítiques d’ajuda a les famílies, perquè ajudant les 

famílies ajudem els infants. Ha sigut prioritat d’aquest govern i de l’àrea de Benestar, 

i també ho hem treballat amb vostès, aquesta preocupació que tenim pels infants, 

com ho demostra el projecte del Casalet, el tema de les beques menjador, etc. És 

prioritat de tots, doncs, treballar en aquest Pla contra la Pobresa.  

Per tant, dintre que des dels municipis tenim les competències que tenim, ha de ser 

prioritari pal·liar el patiment de les famílies i actuar de forma directa amb aquests 

infants.  
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Actualment, tenim com a òrgan el Consell de Benestar Social, que és aquest òrgan 

de participació, on ens trobem els representants dels grups i totes les entitats socials 

de Mataró. És un òrgan de consulta, de proposta i de participació en matèria de 

Serveis Socials.  

Per tant, la meva proposta per acceptar aquest prec és treballar-ho a través de les 

taules de participació que té aquest consell. Tenim la taula d’infància i de promoció 

social, que és la que està treballant el nou Pla de Promoció Social i Lluita contra la 

Pobresa. Es tractaria, doncs, d’incorporar a aquest pla:  

En primer lloc, un capítol específic sobre la pobresa infantil. A la taula d’infància i a la 

taula de promoció treballaríem en col·laboració per l’anàlisi de la pobresa infantil a la 

ciutat, tot i que ja hi ha alguns informes publicats i als informes anuals també surt, 

així com elaborar conjuntament amb tots els grups propostes d’actuació dins 

d’aquesta taula de treball. I en aquest capítol de la pobresa infantil recollir una anàlisi 

de la situació de la pobresa, el risc social de la infància a la ciutat i, per tant, proposar 

línies estratègiques que permetin a l’infant gaudir dels avantatges necessaris per dur 

a terme les seves potencialitats, possibilitats i igualtat d’oportunitats.  

Per tant, estaríem treballant en la mateixa línia que vostè ens proposa.  

 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, considera que tots 

podríem estar-hi d’acord. No cal duplicar res, perquè ja tenim òrgans de participació. 

El que sí que demanem és que aquests organismes siguin àgils a l’hora de convocar-

los, treballar, etc. Ens hem de comprometre tots a lluitar per combatre la pobresa 

infantil.  

Sé que els professionals dels Serveis Socials estan fent una gran tasca, així com 

també les entitats socials. Escoltar-los, treballar de forma conjunta, no només a l’hora 

d’analitzar o debatre, pot ser també una bona mesura. Es tracta de donar-li aquesta 

visió de conjunt, de poder compartir compromisos i accions, per augmentar-ne 

l’impacte.  
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16  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE ACTES VANDÀLICS A 

VEHICLES ESTACIONATS A LA CIUTAT. 
 

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

presenta la pregunta següent: 

  
““EEll  ccaapp  ddee  sseettmmaannaa  ddeell  1199  aall  2222  ddee  sseetteemmbbrree  aammbbddóóss  iinncclloossooss,,  ss’’hhaa  iinnccrreemmeennttaatt  
ccoonnssiiddeerraabblleemmeenntt  eellss  ttrreennccaammeennttss  ddee  rreettrroovviissoorrss  ii  ssoobbrreettoott  lleess  ppuunnxxaaddeess  ddee  rrooddeess  aa  
vveehhiicclleess  eessttaacciioonnaattss  ddee  nniitt  aa  llaa  cciiuuttaatt,,  eessppeecciiaallmmeenntt  aa  llaa  zzoonnaa  cceennttrree  ii  eenn  ccaarrrreerrss  
pprrooppeerrss  aa  llaa  ccoommiissssaarriiaa  ddee  llaa  PPoolliicciiaa  LLooccaall  ccoomm  aarraa::  RRoonnddaa  PPrriimm,,  RRoonnddaa  AAllffoonnss  XXIIII,,  cc//  
PPiinnttoorr  MMaarriiàà  AAnnddrreeuu,,  cc//  VVeelláázzqquueezz  eettcc......  
 
ÉÉss  ppeerr  aaiixxòò  qquuee  ddeess  ddeell  ggrruupp  mmuunniicciippaall  ddee  PPllaattaaffoorrmmaa  ppeerr  CCaattaalluunnyyaa  aa  ll''AAjjuunnttaammeenntt  
ddee  MMaattaarróó  ffoorrmmuulleemm  lleess  sseeggüüeennttss  pprreegguunntteess::  
 
11..--  LL''AAjjuunnttaammeenntt  ddee  MMaattaarróó  ttéé  ccoonnssttàànncciiaa  dd’’aaqquueessttss  ffeettss??  
 
22..--  QQuuaanntteess  ddeennúúnncciieess  hhaann  hhaagguutt  aaqquueesstteess  dduueess  uullttiimmeess  sseettmmaanneess  ssoobbrree  aacctteess  
vvaannddààlliiccss  dd’’aaqquueessttss  ttiippuuss  aa  llaa  cciiuuttaatt??  
 
33..--  SS’’hhaa  ppoogguutt  iiddeennttiiffiiccaarr  ll’’aauuttoorr  oo  bbéé  aauuttoorrss  dd’’aaqquueessttss  ffeettss??  
 
44..--  QQuuiinneess  mmeessuurreess  eess  ppeennsseenn  dduurr  aa  tteerrmmee  ppeerr  pprreevveenniirr  qquuee  eess  ttoorrnniinn  aa  rreeppeettiirr          
aaqquueessttss  ffeettss??  OO  aallmmeennyyss  ddiissmmiinnuuiirr--hhoo??””  
 
 
 

 

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

Manteniment, explica que, malauradament, tenen constància d’aquests fets. 

Des del dia 15 de setembre fins a l’actualitat, segons consta a l’aplicatiu de gestió 

policial, hi va haver 20 vehicles que van patir danys en aquesta zona, amb vidres 

trencats o rodes punxades; 15 van ser a la Ronda Prim, 5 entre el carrer Marià 

Andreu i el carrer Velázquez. 

No es va poder identificar els autors dels fets. Malgrat és una investigació que porten 

els Mossos d’Esquadra, aquest tipus de delicte és fàcil de cometre, en el sentit que 

escullen un carrer i en deu minuts et fan tot això i és difícil enxampar els autors en 

aquell mateix moment. 



Des que es van produir els fets, tant la Policia Local, com el cos dels Mossos 

d’Esquadra, han pres un seguit de mesures que evidentment no li puc detallar en 

aquest ple, per evitar que en aquesta zona es puguin tornar a reproduir. Si vol, 

m’ofereixo a comentar-li després. 

 

 

17  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SOLIDARITAT AMB 

ELS JOVES MARESMENCS ENCAUSATS PER CREMAR UNA 

FOTO DEL REI D’ESPANYA. 
 

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

Popular, presenta el prec següent : 

 
“El passat 11 de setembre de 2013 es va cremar una foto del Rei d’Espanya Joan 
Carles I en el marc de la manifestació independentista que es va fer a Mataró. Els 
Mossos d’Esquadra van identificar dos joves i l’Audiència Nacional espanyola va 
decidir obrir diligències per un delicte d’injúries a la corona. Avui mateix, dijous 2 
d’octubre, l’Audiència Nacional ha citat a judici els dos joves a Madrid. 
 
No creiem que cremar una foto d’un rei constitueixi cap delicte. El règim 
constitucional forjat el 1978, a cavall encara entre el franquisme i una incipient i feble 
democràcia, va mantenir alguns delictes gens propis d’una democràcia moderna, com 
és el cas d’injúries a la corona. Així, el fet de cometre aquest suposat delicte d’ 
“injúries a la corona” pot comportar fins a mig any de presó. 
 
Cremar una fotografia d’un rei no hauria de ser un delicte sinó una mostra de llibertat 
d’expressió en contra una institució més pròpia de l’època medieval que no pas d’una 
democràcia. 
 
Per tot això, i donat que un dels imputats és nascut i viu a Mataró, el Grup municipal 
de la Candidatura d’Unitat Popular fa al govern municipal els precs següents: 
 
Primer. L’Ajuntament de Mataró es compromet a defensar la llibertat d’expressió 
realitzada de forma pacífica de qualsevol ciutadà a la nostra ciutat, i en conseqüència 
s’adhereix a la campanya “Cremar una foto no és delicte. Jordi i Guifré absolució”. 
 
Segon. L’Ajuntament de Mataró dóna suport institucional als actes que es puguin 
realitzar al municipi en suport als dos joves imputats. 
 
Tercer. L’ajuntament de Mataró comunicarà aquests acords als joves represaliats i a 
l’Audiència Nacional espanyola.” 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, no pot compartir 

aquest prec amb el Sr. Safont-Tria. 

El que sí que compartim és la primera part del primer punt del prec. Crec que no 

només el govern, sinó també els 27 regidors que som aquí i les formacions polítiques 

de les que en formen part, estarem d’acord a comprometre’ns en defensar la llibertat 

d’expressió, realitzada de forma pacífica, però creiem que aquesta llibertat 

d’expressió l’hem de poder tenir tots i els símbols i les representacions també són 

una manera de llibertat d’expressió. Hem de saber respectar la llibertat d’expressió 

dels altres, de la mateixa manera que hem de poder exigir que respectin la nostra. 

Pel que fa a cremar una fotografia, nosaltres creiem que segons quina fotografia és 

més que una fotografia, i per a algunes persones representa altres coses, de la 

mateixa manera que les banderes també representen altres coses.  

No podem compartir mai aquest agressió a altres persones en el seu dret de llibertat 

d’expressió, en el seu dret a pensar diferent, en el seu dret a que, quan sigui l’hora 

de decidir, puguin decidir lliurement el que creuen.  

 

 

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

Popular, manifesta que el seu grup municipal no té cap respecte envers un rei Borbó 

que caça elefants. 

Diuen que la solidaritat és la tendresa dels pobles i el que no han fet avui vostès ho 

han fet uns joves madrilenys acollint els dos mataronins amb els braços oberts. Amb 

ells han compartit neguits i il·lusions. Això no ho han fet aquests joves de Madrid 

perquè comparteixin aficions esportives ni per cap altra cosa; ho han fet perquè 

creuen fermament en la llibertat d’expressió, perquè creuen que la democràcia s’ha 

de fonamentar en poder exercir els drets individuals i col·lectius. Aquests joves 

madrilenys se solidaritzen també amb el procés d’autodeterminació que ha iniciat el 

nostre poble. Lamentem que l’Ajuntament no tingui la mateixa sensibilitat que han 

demostrat des de Madrid.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, envia salutacions als seus amics de Madrid. 

Quan destrossen la seu d’algú al final sempre acabem condemnant els mateixos, 

però sempre hi ha un grup que només condemna els d’una banda, sempre hi ha un 

grup que es qui s’absté. La resta de grups normalment ho condemnem tot, vingui d’on 

vingui. 

A l’Audiència Nacional passa el mateix perquè, per exemple, jutja avui a un senyor a 

qui han enxampat i que, presumptament, n’ha fet de tots colors, i que, 

presumptament, es va escapar del “No n’hi ha prou” de l’any passat.  

Sra. Calpe, que presumptament  ell i els seus companys són els que pengen 

aquestes pancartes i després Convergència Democràtica de Catalunya té el mateix 

eslògan quan es manifesta a la marxa de torxes. Ja li farem arribar els cartells. 

L’Audiència Nacional jutja aquests senyors i també jutja terroristes d’extrema dreta i a 

nazis i a traficants. Vostè està pel “desobeïm”. 

Vull demanar-li que no ens enganyi. Tots dos nois no són de Mataró, com a mínim, 

un d’ells és d’Argentona.  

 

 

18  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA VALORACIÓ 

DE LA FESTA AL CEL. 
 

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm.10 de l’ordre del 

dia. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores i cinc minuts de la nit, el 

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

Certifico.  

 

L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
Joan Mora i Bosch     Manuel Monfort Pastor 

 


