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ACTA NÚM. 08/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 5 DE JUNY DE 2014. 
================================================================= 

 

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

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

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

 

Hi concorren els Senyors: 
 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 4 de l’ordre del dia 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 10 de l’ordre del dia 
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) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

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

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

 

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

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET 
3943/2014 de 2 de juny 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 5 de juny 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 5 de juny 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 8 de maig de 2014.. 
 
 
2   DESPATX  OFICIAL 
 
  JUNTA DE PORTAVEUS 
 

2.1 Declaració Institucional procedent d’esmena a la totalitat, que presenta el grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per 
instar al Servei Català de la Salut a eixugar el deute amb les Farmàcies. 

 
2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular en suport a la mobilització del 14-6-2014 en defensa de 
l’escola catalana i el dret de decidir.  

 
2.3 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista sobre el 

Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència.   
 
2.4 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la Llei 9/2014 de 
Telecomunicacions. 
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   DICTAMENS 
  
 Alcaldia 
  
3 Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya en el Consell 

d’Administració de l’EPE Tecnocampus. 
 
  
 COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
4 Aprovació inicial del Reglament del Consell d’Infants.  
 
5 Aprovació inicial del Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació 

d’àmbit local per part dels grups municipals de l’ajuntament de Mataró 
 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 Direcció de Serveis Econòmics 
 Servei de Gestió Econòmica 
 
6 Sol•licitar la modificació de les condicions financeres de les operacions 

d’endeutament subscrites amb càrrec al primer mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
    Espais Públics 
 
7 Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de col•laboració entre 

l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio. 
 
 
 Via Pública 
8 Imposar sanció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos  
 
 
 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya per tal que l’Ajuntament de Mataró promogui un acte sobre les 
campanyes que s’estan realitzant per l’alliberament de les nenes nigerianes 
segrestades pel grup terrorista. 

 
10 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura 

d’Unitat Popular i d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
per revisar l’Ordenança de Civisme perquè no s’accentuï l’estigmatització i la 
penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa. 
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 PRECS I PREGUNTES 
 
11 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en 

referència a la Festa del Cel. 
 
12 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per retirar la 

publicitat de Caixa Laietana de totes les instal.lacions esportives municipals. 
 
13 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

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

Esquerra Unida i Alternativa sobre un pressumpte frau milionari a l’erari públic 
que ha tingut lloc a Mataró. 

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

l’ajuntament de Mataró demani les millores necessàries per tal d’evitar els talls de 
llum.  

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

referent al tècnic de cultura popular. 
 
17 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els 

criteris de selecció dels ponents als actes institucionals organitzats i/o 
coorganitzats per l’Ajuntament de Mataró. 

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

l’Esport i les propostes de finançament per l‘esport de Mataró. 
 

 
 

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 8 DE MAIG DE 2014. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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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 2 de juny de 2014. 

 
2.1  Declaració Institucional procedent d’esmena a la totalitat, que presenta 

el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa per instar al Servei Català de la Salut a eixugar el deute amb 
les Farmàcies. 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de juny de 2014, amb els vots 
favorables de l’alcalde i dels grups municipals de CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP 
(20), el vot en contra del grup municipal de PxC (3) i l’abstenció del grup 
municipal PPC (5).  

 
 

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

 
“PRIMER.- Instar el govern de l'Estat a pagar puntualment els seus deutes 
amb la Generalitat de Catalunya, amb especial atenció a aquells que 
perjudiquen clarament la salut de la població, com passa en el cas dels 
pagaments a les farmàcies. 
 
SEGON.- Instar el govern de la Generalitat a establir totes les mesures 
econòmiques possibles per tal d'evitar que les farmàcies no puguin dotar-se 
dels medicaments necessaris per a la població. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a les farmàcies radicades a la 
ciutat de Mataró, al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, a la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat de Catalunya, i als grups parlamentaris al Congrés 
dels Diputats i el Parlament de Catalunya.” 
 
 

 
 
2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular en suport a la mobilització del 14-6-
2014 en defensa de l’escola catalana i el dret de decidir.  

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de juny de 2014, amb els vots 
favorables de l’alcalde i dels grups municipals de CIU, PSC, ICV-EUiA i 
CUP (20), el vot en contra del grup municipal de PPC (5) i l’abstenció del 
grup municipal PxC (3).  
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El regidor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular, llegeix la part dispositiva dels acords: 
 
“1. Rebutjar l'aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del 
model lingüístic i curricular de l'escola catalana. 
 
2. Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que 
tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola 
catalana i el dret de decidir el propi model educatiu. 
 
3. Enviar còpia dels acords a l’entitat Somescola, al Departament 
d’Educació de la Generalitat, al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de España.” 

 
 
 

2.3 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista 
sobre el Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència.   

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de juny de 2014, amb els 
vots favorables dels grups municipals PSC, PPC, PxC i ICV-EUiA (18) i 
les abstencions de l’alcalde i dels grups municipals CiU i CUP (10).  

 
   La regidora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, 

llegeix la part dispositiva dels acords: 
 
“1. Davant les dificultats per garantir la seguretat en l’exercici dels drets 
de les persones en situació de dependència, presentarà als Ajuntaments 
i al Consell General de Serveis Socials la seva proposta de Sostenibilitat 
Econòmica i Social del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la 
Dependència. 
2. Elaborar i presentar, en el termini de sis mesos,  la detecció de 
necessitats i la programació territorial dels recursos d'atenció social 
especialitzada i domiciliària a Catalunya en relació al Sistema Català 
d’Autonomia i Atenció a la Dependència. 
3.  Publicar i comunicar als interessats, en els propers dos mesos, el 
deute pendent del 2013:  persones usuàries, ajuntaments, entitats i 
empreses prestadores  de serveis d’atenció a les persones en situació 
de dependència.  
4. Restablir, de manera immediata, les prestacions econòmiques 
vinculades al servei d’atenció residencial. 
5. Mentre no es restableixin les prestacions econòmiques vinculades al 
servei d’atenció residencial, elaborar, aprovar i posar en marxa un 
procediment que reguli i garanteixi l’accés a les prestacions 
econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial per aquelles 
persones que el professional de referència de serveis socials consideri 
preferent.” 
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2.4  Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la 
Llei 9/2014 de Telecomunicacions. 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 2 de juny de 2014, amb els vots 
favorables de l’alcalde i dels grups municipals CIU, PSC, PxC, ICV-EUiA i 
CUP (23) i l’abstenció del grup municipal PPC (5).  

 
 
El regidor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, llegeix la part dispositiva 
dels acords: 
 
“PRIMER.- Mostrar el rebuig a la Llei 9/2014 de Telecomunicacions per 
atemptar contra l'autonomia municipal i autonòmica i elevar al govern de 
l’Estat la proposta que qualsevol reforma que afecti a les entitats locals i 
autonòmiques haurà de comptar amb la participació de les mateixes. 
 
SEGON.- Comunicar al Govern central la necessitat que qualsevol 
reforma de la Llei de Telecomunicacions tingui en compte el dret a la salut 
i a la vida per sobre dels beneficis econòmics i no atendre solament els 
interessos de la indústria. 

 
TERCER.- Instar el Govern central a que promogui un desplegament de 
les telecomunicacions segur i saludable escoltant a tots els actors afectats 
per la llei: els governs autonòmics i locals i especialment a la societat civil 
(associacions i col·lectius implicats) i als científics experts independents 
(les seves recerques i els seus punts de vista), atenent a les 
recomanacions de la Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del 
Consell d'Europa (maig del 2011) sobre “Perills potencials dels camps 
electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient”, així com als 
convenis internacionals relacionats (Convenció Internacional sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006, i el Conveni de Aarhus 
de 1998, sobre l'accés a la informació). 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federación Española de Municipios.” 
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DICTAMENS 

 
ALCALDIA 

 
3 - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA EN EL CONSELL 

D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE TECNOCAMPUS. 
 
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 14 de juliol de 2011,  va designar 
els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró 
(ParcTCM), segons disposen els seus estatuts.    
 
En data 19 de maig de 2014, el grup municipal de Plataforma per Catalunya 
comunica un canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Parc 
Tecnocampus Mataró. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta 
Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Designar a la Sra. Mònica Lora Cisquer com a representant del grup 
municipal de Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, en 
substitució del Sr. Josep Maria Lora Pastor.   
  
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. I publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 
 

 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. José Luis Calzada, regidor del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 
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COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ 
 
 
4 - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL 

D’INFANTS.  
 

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

Salut i Consum, presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets 
 
La Convenció dels Drets dels Infants d’UNICEF, estableix, en els seus articles 12 i 
13, que els Estats membres han d’assegurar a l’infant, amb capacitat de formar un 
judici propi, el dret a manifestar la seva opinió en tots els afers que l’afectin i les 
seves opinions hauran de ser tingudes en compte segons la seva edat i maduresa. 
L’infant té el dret a la lliure expressió i aquest dret inclou la llibertat de buscar, rebre i 
difondre informacions i idees de tot tipus sense cap condició. 
 
En data  7 de maig de 2014 es va aprovar  l’avantprojecte del reglament del Consell 
d’Infants de Mataró, com a òrgan estable on els infants puguin exercir el seu dret a 
participar, a expressar les seves idees, reflexions i opinions, així com proposar 
accions concretes per transformar i millorar la ciutat. 
 
En data 8 de maig de 2014 es va lliurar el text de l’avantprojecte del Consell d’Infants 
de Mataró als Grups Municipals als efectes previstos a l’article 73.10 del Reglament 
Orgànic Municipal. Finalitzat el període de quinze dies fixat en l’esmentat article 
perquè els Regidors i Regidores puguin presentar esmenes, no se n’ha presentat 
cap.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal. 
Els articles 22.2 d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.  
Els articles 8, 52 i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 55 i 56 del 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,  Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. 
 
Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de 
Mataró adopti la resolució següent: 
 
1.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants de Mataró, del qual consta 
còpia a l’expedient. 
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2.- Sotmetre aquest reglament a informació pública per un període de trenta dies, 
comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, als efectes que les persones 
interessades puguin consultar-lo i, si s’escau,  formular al·legacions i/o suggeriments. 
En cas de no haver-hi  cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord 
inicial esdevindrà definitiu.  
 
L'expedient es podrà consultar en el servei de Benestar Social, av. Puig i Cadafalch, 
101, de dilluns a divendres de 9  a 14 hores.” 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, valora positivament la creació del consell. És un 

bon exercici de democràcia i participació que pot ajudar a millorar els aspectes que 

ha esmentat la regidora Ortiz.  

No obstant això, hi ha alguns aspectes sobre els quals ens agradaria fer aportacions, 

arran de la lectura de les bases del consell. D’altra banda, no entenem per què depèn 

del Servei de Benestar Social, ja que, pel seu caràcter educatiu, hauria de dependre 

directament del Servei Educatiu de la Direcció d’Educació.  

El nostre posicionament és favorable però a l’espera de poder incorporar-hi 

al·legacions.  

 

 
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, es mostra satisfet 

pel fet que aquest Ajuntament tingui un espai més de participació. Sí que ens 

agradaria, però, que aquesta participació fos de veritat i no trobar-nos amb 

audiències públiques o anuncis a través dels mitjans de comunicació. 
 

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

i Consum, aclareix que depèn de Benestar Social la participació, però també 

d’Ensenyament, que són els tres serveis que participen en el projecte. I 

específicament Benestar Social està integrat per tres grups: Promoció Social, Infància 

i Benestar Social. Infància, que és el grup del qual depèn el projecte, és qui va 

aprovar el Pla Integral de la Infància de l’Ajuntament de Mataró. És un projecte que té 
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el vistiplau d’Ensenyament i que és educatiu i, per tant, penjarà també 

d’Ensenyament.  

 

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

 

 

 

5 - APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS I ACCÉS ALS 

MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ D’ÀMBIT LOCAL PER 

PART DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 6 de març de 2014, va acordar, 
entre d’altres coses, aprovar la proposta de resolució presentada pels grups 
municipals del PSC, el PPC i PxC, amb el suport i en nom d’altres grups de l’oposició, 
per tal que es tramités per via d’urgència l’aprovació de l’avantprojecte del Reglament 
d’ús i accés als mitjans de comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals 
de l’Ajuntament de Mataró. 
 
En data 28 d’abril de 2014, l’alcalde va resoldre per decret 2940/2014 aprovar 
l’avantprojecte, trametre una còpia de l’avantprojecte als Grups Municipals per tal que 
en un termini de 15 dies presentessin les esmenes que consideressin oportunes i la 
convocar la Comissió Especial d’Organització. 
 
Acabat el termini donat als Grups Municipals, s’han presentat propostes d’esmena 
per part del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular resoltes de la següent 
manera: 
 
Capítol sisè – Article 9 
Proposta de text: El Butlletí Municipal només es reeditarà en format paper, després 
de ser debatut i acordat per la Comissió d’Assessorament, quan la situació 
econòmica, mediambiental o d’altres ho recomanin. En cas que es reediti, s’utilitzarà 
paper reciclat per minimitzar costos ambiental. 
S’accepta. 
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Capítol sisè – Article 13 
Proposta de text: Després del Ple municipal s’inclouran a l’apartat Notícies –o espai 
equivalent- les informacions o propostes de resolució més rellevants des de punt de 
vista de l’interès públic que s’hagin presentat al Ple sense consideracions polítiques. 
S’accepta. 
 
Capítol sisè – Article 14 
Proposta de text: S’emetran els Plens municipals en directe. Posteriorment es penjarà 
el vídeo complert a Internet, fragmentant les intervencions per punts de l’ordre del dia, 
de manera que es pugui descarregar i difondre. 
S’accepta la part relativa a l’emissió dels plens en directe, i a la seva publicació a la 
pàgina web. Respecte la fragmentació de les intervencions, es considera que el 
reglament no ha de regular amb aquest detall aquesta possibilitat, que no obstant, 
s’estudiarà si tècnicament és viable.   
 
Capítol setè – Article 18 
Proposta d’ampliació: Un/a representant escollit pel col·lectiu de treballadors dels 
mitjans de comunicació amb participació municipal. 
S’accepta, afegint “es convidarà a assistir” 
 
La competència per l’aprovació del Reglament d’ús i accés als mitjans de 
comunicació d’àmbit local per part dels grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, 
és del ple de la Corporació.   
 
Per tot això, el sota signant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús i accés als mitjans de comunicació 
d’àmbit local per part dels grups municipals de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords durant el termini de trenta 
dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, a un diari de 
major circulació de la província i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini 
d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà de la data de l’última 
de les publicacions suara esmentades.  
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde de Mataró per a què elevi a definitiu aquest Reglament, en 
el cas de no produir-se cap al·legació i/o reclamació durant el període d'informació 
pública procedint directament a la publicació del text íntegre del Reglament.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, recorda que aquest és un reglament que els grups municipals fa molts 

mesos que estan treballant. 
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Estic convençut que el treball periodístic des dels mitjans públics ha de tenir directrius 

polítiques. Crec que des de les institucions polítiques s’han de marcar les directrius 

que defineixin quin model de periodisme volem i ha de ser un model que cobreixi la 

informació pública d’interès general i que garanteixi un conjunt de drets. 

El treball periodístic ha de ser bàsicament periodístic i no ha d’estar ni manipulat ni 

forçat, ni ha d’estar pressionat des de les administracions públiques o polítiques. 

També és veritat que els últims anys el treball periodístic s’ha vist castigat arran de 

moltíssimes retallades que han fet que amb les actuals plantilles sigui difícil fer la 

seva feina. 

Hi ha una esmena de la qual estem especialment contents, que és la d’incloure la 

participació del col·lectiu de treballadors al Consell Assessor. 

D’entrada compartim la necessitat de dotar-nos d’un reglament, i les línies generals 

d’aquest pensem que estan en la bona direcció. També haurem de veure el seu 

desplegament un cop es porti a la pràctica. 

El procés ha estat irregular. Trobo que és de poca delicadesa que a dia d’avui encara 

no tinguem nomenada la persona que haurà de presidir el Consell Assessor, sobretot 

perquè la presidència ha estat un dels motius de la discussió d’aquest consell, encara 

que no per part nostra. Com que ha estat un motiu de disputa, hagués estat bé que 

avui que el presentem haguéssim tingut el nom i que hagués passat per la junta de 

portaveus. 

Es per tot això que el nostre vot serà favorable. 

 
 
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que el resultat de la proposta de 

resolució que fa 15 mesos es va portar a aquest ple va ser d’aprovació per 19 a 8. 

L’origen d’aquella proposta de resolució estava en el convenciment, com a mínim 

d’aquells 19 regidors, que el govern feia un ús partidista dels mitjans de comunicació 

públics i l’objectiu era el de canviar aquella situació.  

El punt principal d’aquella proposta de resolució ha estat l’elecció d’un president que 

s’havia d’escollir entre els regidors de l’oposició. 

Després de 15 mesos, no només no hem aconseguit que això tiri endavant, sinó que 

malauradament a la darrera reunió de la Comissió Especial de Comunicació, que va 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 14

tenir lloc aquesta setmana, per sorpresa nostra vam entrar en aquella reunió sense 

saber qui seria el president d’aquesta comissió.  

Per tant, crec que no hi ha hagut un esperit positiu per donar compliment degut a la 

proposta de resolució i aquest és un obstacle insalvable que ens obliga a votar en 

contra d’aquest reglament, tot i que pensem que és necessari que n’hi hagi un. 

 
 
 

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

manifesta l’abstenció del seu grup municipal en aquest punt de l’ordre del dia. 

Ens hi abstindrem perquè a l’article 19 d’aquest reglament no s’han recollit les 

propostes de la majoria dels grups municipals, en el sentit que el consell fos presidit 

per una persona de reconegut prestigi. Es va acordar que el govern municipal faria 

una proposta de les persones que podrien presidir el consell i aquesta proposta 

encara no ha arribat a les nostres mans. 

Ens hi abstenim perquè volem esperar que, en el transcurs del temps fins que es porti 

a votació l’aprovació definitiva del reglament, ens presentin aquesta proposta per tal 

que els diferents grups municipals puguem valorar i acceptar o no la presidència de la 

persona que vostès ens proposin. 

 

 
 

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

Catalunya, anuncia el vot negatiu del seu grup municipal pel que fa a aquesta 

proposta. 

Aquest reglament neix d’un proposta de tots els grups de l’oposició del març de l’any 

2013, motivat per una manera de treballar irregular, per una negativa del govern, i ve 

des de l’última comissió informativa en la qual es va portar a informació aquest 

reglament i en la qual els grups vam demanar que volíem conèixer el nom de la 

persona que havia de dirigir el consell. Posteriorment a aquesta comissió informativa 

hi ha hagut algun intent que el govern municipal fes alguna proposta. Al final, la 

sensació que tenim és que no hi ha interès en què aquest reglament s’aprovi i és per 

això que el tema s’ha dilatat durant 15 mesos. Per això, quan s’ha treballat de manera 

conjunta durant tot aquest període, a l’últim moment han entrat unes esmenes que no 

han arribat a la resta de grups. 
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Em sap greu haver de votar-hi que no perquè al final li fem el joc al govern, que des 

del principi no volia que hi hagués aquest reglament.  

En aquest reglament s’ha rebaixat el contingut de la proposta de resolució que deia 

molt clar que el president d’aquest consell havia de ser un membre de l’oposició i, a 

més a més, no acompleix la meitat del que es va demanar en aquella proposta de 

resolució, en el sentit de parlar dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i les 

relacions institucionals amb aquesta casa. Aquest és un reglament inconclús. 

Em sap molt greu que hi hagi gent que doni lliçons de democràcia quan és incapaç 

de complir amb un manament de ple tan clar com que el van votar a favor 19 contra 

8. 

 
 
 

El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, expressa que, a 

més de sumar-se a la majoria de coses que s’han dit, el seu grup municipal també hi 

votarà en contra perquè el retard que s’està produint és vergonyós.  

Fa tres plens, transcorregut el primer any, vam portar una nova proposta de resolució 

per recordar-ho i li vam dir personalment a vostè, Sr. Alcalde, que ens feia vergonya. 

No es pot dir que sigui culpa dels cinc grups de l’oposició que avui no puguem 

aprovar aquest reglament; els cinc grups que quan ens hem vist per parlar d’aquest 

tema ens hem posat d’acord ràpidament. Això és perquè les arrels d’aquest 

reglament són el trencament de la confiança i, quan es trenca la confiança, hi ha algú 

que ha de fer un esforç i crec que només s’ha fet l’esforç d’una banda.  

Hem hagut de recordar moltes vegades a la comissió el fet del 19 a 8. 

També falta el tema del protocol i de les relacions institucionals. 

He estat buscant el culpable o culpables de tot això i la veritat és que només en trobo 

un: la manca de lideratge del seu govern. 

A la comissió ens trobàvem gairebé els mateixos quan hem estat també mesos i 

mesos intentant trobar un acord, per exemple, per un pacte per la convivència, i 

tampoc l’hem trobat i quan ens posem a buscar culpables, cosa que jo no feia fa 

quatre anys, la culpa és de la manca de lideratge.  

Aquests temes són importantíssims per la ciutat. 

La setmana que ve farà tres anys que estan vostès al govern i avui ens trobem igual 

que al principi: no trobem que hagin fet res ni que hagin promogut res. 
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, respon a la Sra. 

Lora que està equivocada, que es van portar cinc noms a la comissió amb reconegut 

prestigi professional. Aquests noms, que eren de tots els colors polítics, no van ser 

acceptats.  

El reglament no parla que la presidència serà d’aquestes característiques, sinó que 

parla de que la presidència serà d’un regidor i  va ser a la reunió on es van portar els 

cinc noms on es va prendre aquesta decisió.  

Pel que fa al temps transcorregut, recordar que hem seguit el ritme que entre tots 

hem marcat. Vam començar analitzant temes concrets, algunes interpretacions i 

alguns desacords i analitzant tots els perfils existents a les xarxes socials, i vam trigar 

a posar-nos en el text del reglament. Per tant, insisteixo que el temps l’hem marcat 

entre tots i me’n sento responsable com un més de vostès, a més, hi va haver un 

moment en què teníem un acord i tots anàvem convençuts que tancàvem el text i 

podíem anar a la comissió informativa, i hi va haver un grup que va tornar a posar el 

tema de la presidència damunt la taula. El tema de la presidència és l’únic que a mi 

em consta que no ha tingut acord. Avui vostès parlen de temes de protocol i altres 

temes que han estat tractats i dels que pràcticament han estat acceptades les 

esmenes en la seva totalitat, o després d’un consens i un debat en el si de la 

comissió.  

Entenc que nosaltres hem fet els deures perquè hem portat un text a debat i hem fet 

una proposta, però no ens poden demanar que renunciem al que creiem i nosaltres 

des del primer moment defensàvem que la presidència fos el que es plantejava aquí, 

no ho hem amagat mai. Per tant, nosaltres som 8 però tenim el mateix dret que 

vostès a ser lleials al que creiem i al que defensem. 

Pel que fa al nom, jo vaig assumir el malentès que era condició imprescindible, però 

més enllà del malentès, crec que primer hem de posar-nos d’acord en un text i 

després parlar dels noms i això és el que avui els proposem. Tenim un calendari per 

l’aprovació definitiva i si hi ha acord en un text, no hi haurà cap inconvenient a iniciar 

el procés de fer les propostes a través de la Junta de Portaveus per nomenar un 

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

no recorda la proposta amb els noms i, en aquest sentit, demana disculpes, tot i que 

es manté en el posicionament d’abstenció.  

 
 

 

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

Catalunya, expressa que és evident que el govern té dret a mantenir la seva postura, 

però també és evident que representa el percentatge que representa, és a dir, 

gairebé un terç del ple.  

Em sembla increïble que en un tema lleu i de no tanta importància, vostès s’entestin a 

mantenir aquesta postura.  

Tota la seqüència de 15 mesos no la recordo, però sí que recordo que es reprèn el 

tema perquè els grups de l’oposició decidim reunir-nos i emplaçar-los a vostès a 

continuar amb un tema adormit respecte del qual anaven passant els mesos. 

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 9,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 14,  corresponent als membres del grup municipal 
Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i  
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).   

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya.    

 
 
No s’aprova la proposta del Reglament. 
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CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
Servei de Gestió Econòmica 

          
 
6 - SOL·LICITAR LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS 

FINANCERES DE LES OPERACIONS D’ENDEUTAMENT 

SUBSCRITES AMB CÀRREC AL PRIMER MECANISME DE 

FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES 

ENTITATS LOCALS. 
 

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

explica que el que es porta aquí és fruit de la resolució de 13 de maig de la Secretaria 

General de Coordinació Autonòmica i Local per la qual es dóna compliment a un 

acord de la Comissió Delegada del Govern per la qual es modifiquen determinades 

condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al 

mecanisme del finançament de l’anomenat “Pago a proveedores” de les entitats 

locals.  

 

I a continuació presenta la proposta següent : 

 
 
“ANTECEDENTS: 
 
L’Ajuntament es va acollir al primer mecanisme de pagament a proveïdors regulat pel 
RDL 4/2012. Fruït d’aquest, l’Ajuntament té concertades dues operacions de préstec 
per un import global de 5.479.783,04€, mitjançant les quals es va finançar el 
pagament de factures a càrrec de les societats municipals PUMSA i GINTRA amb 
diversos proveïdors. 
 
En el BOE de data 14 de maig del 2014, ha sortit publicada la Resolució de 13 de 
maig del 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la 
qual es dóna compliment a l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
assumptes econòmics, de 24 d’abril del 2014, per a la modificació de determinades 
condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
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L’acord de la Comissió estableix tres paquets de mesures a les que s’hi poden acollir 
les entitats locals que van formalitzar préstecs en el marc de la primera fase del 
mecanisme de pagament a proveïdors. En concret, en la pàgina web del Ministeri, 
s’informa que l’Ajuntament de Mataró pot accedir a 1 de 2 dels 3 paquets: 
 

1. Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l’inicial 
d’amortització de 10 anys i reducció del tipus d’interès en els termes que fixa 
aquell acord. L’acord de la Comissió fixa la rebaixa del tipus en un -131 punts 
bàsics. 

 
2. Una major reducció respecte dels casos anteriors, del tipus d’interès en els 

termes que fixa aquell Acord, mantenint els inicials períodes d’amortització i 
carència. L’acord de la Comissió fixa la rebaixa del tipus en un -140 punts 
bàsics. 

 
La rebaixa en el cost financer de les operacions concertades per l’Ajuntament és de: 
 

Opció 1:  -188.000€ 
Opció 2:  -340.000€ 

 
 
Consta a l’expedient informe de l’Interventor i director de serveis econòmics i de la 
cap del Servei de Gestió Econòmica i Tresorera. 
 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
3. Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 
4. Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera 
5. Acord de la Comissió delegada del Govern per a assumptes econòmics per a 

la modificació de determinades condicions financeres de les operacions 
d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals de 24 d’abril de 2014. 

6. Resolució del 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local, per la que es dóna compliment a l’Acord de la Comissió 
indicat en el punt anterior. 

 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
 
Primer.- Acordar la voluntat de l’Ajuntament d’acollir-nos a l’acord de la Comissió 
Delegada del Govern per a assumptes econòmics, de 24 d’abril del 2014. 
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Segon.- Acordar el compromís d’adhesió de l’Ajuntament al Punt general d’entrada 
de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia 
següent que es publiqui l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
mitjançant la qual es regularan les condicions tècniques i funcionals que ha de 
complir el punt general de factures electròniques.  
 
Tot això sense perjudici que l’Ajuntament pugui donar compliment a aquesta obligació 
mitjançant la sol·licitud del servei e.FACT de factura electrònica de les 
administracions catalanes, una vegada estiguin resoltes les qüestions jurídiques i 
tecnològiques relatives a la seva integració i interoperabilitat amb la plataforma FACE 
de l’AGE. 
 
Tercer.- Comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que 
l’Ajuntament de Mataró, a través de la seva entitat vinculada Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme, esta adherit des del 23 de maig del 2012, a la plataforma 
“Emprende en 3”, al mateix temps integrada a la xarxa CIRCE com a punt 
d’assessorament i inici de tramitació (PAIT) per a l’assessorament i prestació de 
serveis als emprenedors, tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en 
funcionament de les iniciatives empresarials com també en les primeres etapes de 
l’activitat.  
 
Tot i això sense perjudici que en el cas que aquesta adhesió no sigui suficient per 
adequar-se al què estableix l’acord de la Comissió Delegada del Govern per a 
assumptes econòmics, de data 24 d’abril del 2014, l’Ajuntament es compromet a 
l’adhesió a la plataforma “Emprende en 3” prevista a l’Acord del Consell de Ministres 
per impulsar i agilitzar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial de 24 de maig 
del 2013.  
 
 
Quart.- Sol·licitar la rebaixa del tipus d’interès de -140 punts bàsics en les operacions 
de préstec concertades per l’Ajuntament en el primer mecanisme de pagament a 
proveïdors aprovat per RDL 4/2012 i aprovar les operacions d’endeutament 
resultants. Les operacions actuals són: 
 
Entitat bancària Import Tipus d’interès actual 
Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria 465.029,26€ Euribor 3m + 5,25% 
Banc de Santander 5.014.753,78€ Euribor 3m + 5,25% 

 
 
Cinquè.- Confirmar el pla d’ajust vigent 2013-2023 aprovat pel Ple en data 5 de 
setembre del 2013. 
 
Sisè.- Facultar a l’alcalde-president per a la formalització de les operacions de 
préstec resultants d’aquest acord i a la signatura de tots aquells documents que 
siguin necessaris per a l’execució del mateix.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, manifesta el vot en contra del seu grup municipal per un principi de 

coherència. 

Nosaltres no compartim aquest pla de proveïdors des de l’inici, perquè és una 

ingerència des del govern de l’Estat a l’autonomia de l’ens local, i perquè aquest 

sistema de finançament no soluciona els problemes de finançament dels 

ajuntaments, ans el contrari, els allarga. La prova, tot un seguit de modificacions 

perquè els ajuntaments no poden seguir tornant aquests préstecs. 

Si s’han de finançar realment els ajuntaments, s’han de buscar mesures d’estalvi i no 

contínuament haver de seguir pagant crèdit.  

Sr. Reixach, aquesta faceta demagògica a vostè no li coneixia. En primer lloc, m’ha 

sorprès perquè ens ha donat una informació que no ha passat per comissió 

informativa i, en segon lloc, trobo molt poc encertat i demagògic que vostès ens facin 

creure que fem un estalvi per destinar diners al menjador de Sant Joaquim o a 

recursos per al col·lectiu de dones quan el pressupost municipal destinarà fons a una 

Festa del Cel que no té res a veure amb Benestar Social. 

El pla de proveïdors no és un estalvi en si i perdem molts diners destinats a uns 

interessos marcats per l’Estat que, a més, ens marca unes obligacions que s’han de 

complir tant sí com no. Per tant, l’estalvi no hi és, són uns compromisos que s’han 

acordat amb el vot de vostès, amb el nostre no, i ara sembla ser que haurem de 

tornar tanta quantitat. 

Nosaltres no acabem de veure que aquestes mesures de l’Estat siguin per a una 

reactivació econòmica real. El tema de liberalitzar llicències, potser sí que pot agilitzar 

algun procés, però posem francament en dubte que sigui una mesura que reactivi 

l’economia d’aquesta ciutat. Necessitem moltes altres mesures que el govern de 

l’Estat ni les cita, ni les pensa ni les portarà mai endavant, perquè suposaria 

començar a tocar els interessos d’uns pocs que guanyen molts diners i començar a 

pensar més col·lectivament en els interessos dels autònoms, dels treballadors i de les 

petites empreses. 

 
 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, lamenta la intervenció del Sr. Reixach, que 
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qualificaria de mal gust en el millor dels casos i, en el pitjor, diria que ha fet un 

xantatge emocional com si aquí els regidors per unanimitat no haguessin posat 

èmfasi, una vegada rere l’altra, en la necessitat de pal·liar les necessitats dels 

conciutadans que tan malament ho estan passant. 

Ara sembla que, si no aprovem això, d’alguna manera estem dient que no se’ls podrà 

donar de menjar a aquestes persones que ho necessiten. 

Parlant del decret, tornem a tenir aquí un vell conegut: aquest famós Decret de 

Proveïdors que ara, a través d’una resolució del Ministeri, porta sota el braç unes 

noves condicions econòmiques més favorables, tot i que insuficients. El govern del 

PP, a més a més, aprofita per laminar encara més les competències municipals i les 

de la Generalitat. Això no sembla casual en ple debat sobre la necessitat d’abordar 

una nova estructura territorial i sobre el dret a decidir del poble català, que el govern 

espanyol aprofita aquest nou decret per recentralitzar l’Estat i tutelar encara més els 

ajuntaments i la Generalitat imposant unes condicions que envaeixen competències.  

Deixant de banda el primer intent fallit d’acollir-nos a la primera fase del decret         

—recordem que el govern de CIU va perdre la votació al març del 2012 per la seva 

incapacitat d’arribar a acords amb l’oposició—, una ampliació de terminis per part del 

govern espanyol ens va permetre acollir-nos-hi al juny del 2012. 

Des del primer moment la nostra formació va ser molt crítica amb aquest decret, no 

per la finalitat més obvia de pagar els proveïdors, sinó per les condicions que imposà 

el Ministerio de Economía y Hacienda. Era una crítica que pivotava sobre dos eixos, 

el primer era el preu dels diners que ens deixaven i, el segon, les condicions 

d’obligada tutela a les quals ens sotmetia i ens sotmet aquest decret. 

Aquest nou finançament ens dóna en part la raó, sobretot pel que fa a la primera 

crítica, i així hem vist com es redueix la càrrega financera de la primera fase perquè, 

efectivament, els diners eren molt cars i, mentre a nosaltres ens tocava pagar 

aquests préstecs a un 6% aproximadament, aquests mateixos bancs, molts d’ells 

rescatats amb diners públics, estaven finançant el Banc Central Europeu a l’1%, un 

diferencial que la banca ens cobra i que nosaltres considerem deute il·legítim, un 

concepte que vam portar a una proposta de resolució el 5 de setembre del 2013 i que 

va ser rebutjada, però que recollia aquest deute il·legítim i la necessitat de reclamar-

lo per la via jurídica.  

Ara, el Ministerio rectifica, però ho fa de manera tardana i insuficient. Passem del 6% 

a un 4 i escaig. És insuficient perquè encara queda per damunt de la tercera fase que 
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està sobre el 3,34%. Malgrat tot, benvinguda la rectificació que alleugerarà la nostra 

càrrega financera, però no sense cost polític. I és que, si no en teníem prou amb 

aquesta ingerència que venim denunciant des del primer moment del govern del PP, 

ara ens posen unes condicions de tutela que se sumen a les ja existents i que, com 

les altres, creiem que vulneren el nostre marc estatutari i de règim local, per no parlar 

d’aquesta fal·làcia que ens venen des del govern de l’Estat espanyol, que va 

presentar el pla com un ajut dient que ells avalen les operacions de crèdit quan el que 

realment succeeix és que la garantia dels avals és la dels propis ajuntaments a través 

d’aquestes entregues futures de la PIE, que és la participació en els ingressos de 

l’Estat, que queden afectades al retorn d’aquests crèdits concedits. Per tant, més que 

rescat dels ajuntaments, podríem parlar d’un calculat pla de buidatge de 

competències per afeblir la nostra capacitat de decidir i per minar la nostra moral, 

com si això pogués aturar la nostra voluntat com a poble de decidir sobre el nostre 

futur. 

Dues d’aquestes condicions que posa el Ministeri ara si ens volem acollir al benefici 

són l’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració 

General de l’Estat (FACE) i l’adhesió automàtica a la plataforma “Emprende en 3”, 

dues qüestions que ja tenim resoltes a nivell local però de les que el govern espanyol 

ens obliga a agafar la seva opció. 

En coherència amb el que hem anat votant les altres ocasions en què s’ha presentat 

aquest Decret de Proveïdors al ple, ens hi abstindrem, malgrat que el cos ens 

demanaria votar-hi en contra. Ens hi abstenim perquè volem que tiri endavant 

l’aprovació d’aquest punt per responsabilitat i perquè entenem que els proveïdors han 

de cobrar en temps i forma i, alhora, l’Ajuntament veurà alleugerida aquesta càrrega 

financera.  

 
 

 

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

recorda que el seu posicionament sol ser bastant crític. 

Nosaltres estem d’acord a sol·licitar la rebaixa del tipus d’interès, però ens 

abstindrem en aquest punt perquè no estem d’acord en el sistema d’endeutament 

que es va seguint en aquest Ajuntament. 
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M’ha sorprès la intervenció del regidor Reixach, perquè trobo una falta de respecte 

les propostes que ens porta, sobre les quals no se’ns ha comentat ni preguntat res en 

una comissió informativa amb anterioritat. La intervenció m’ha semblat bastant 

demagògica i m’ha sorprès molt venint d’ell. 

 
 

 

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

Catalunya, manifesta que també li ha sorprès el que ha fet el Sr. Reixach. 

Per sort, els esdeveniments ens van donar la raó i això justifica el vot anterior que 

hem fet, perquè es tracta de maneres de fer les coses, perquè si això es porta a una 

comissió informativa segur que tots direm que sí. Voler avançar avui una cosa que es 

portarà a un ple d’aquí un mes és la primera vegada que ho veig en 11 anys que 

porto en aquesta casa. Ho sento de veritat i lamento haver-ho de dir. 

Venim d’uns ajuntaments, inclosos els del PP, incapaços de trobar finançament en el 

mercat perquè ningú se’ls creia. Quan es produeix aquest Pla de Pagament als 

Proveïdors, l’Ajuntament de Mataró no estava en disposició d’anar als mercats a 

demanar crèdit. Aquest Pla deu ser molt dolent però va garantir algunes coses: la 

primera, liquiditat per a molts ajuntaments, inclosos molts del PP, que havien estirat 

més el braç que la màniga. 

Una mentida repetida mil vegades no té per què ser una veritat. El que estem 

aprovant avui aquí és rebre 340.000 euros. És cert el que s’ha comentat dels 

interessos, i també és cert que avui es fa compliment d’alguna cosa que des d’aquí 

es va demanar, i és de les primeres vegades que en 11 anys veig que en algun lloc 

ens fan cas. 

Per cert, es va demostrar a l’octubre que l’Estat estava pagant a les farmàcies el que 

tocava, i va sortir publicat en paper que, en tot cas, si l’Estat no pagava era perquè la 

Generalitat demanava que amb els diners de les farmàcies es pagués una altra cosa; 

en aquell moment, les universitats. 

Tampoc és veritat que del que es tracta és de limitar el dret a decidir. Que no es fa 

això a Murcia o a Andalusia? Per cert, a Màlaga els ajuntaments estan enfadats amb 

el servei que els està donant la Junta governada pel PSOE i el partit germà del partit 

del Sr. Martínez, és a dir IU, perquè no els paguen els deutes i han d’anar a 

manifestar-se contínuament als regidors. 
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Per altra banda, on està el control? La factura electrònica és la millor garantia que té 

un proveïdor d’un ajuntament de que se li reconegui en temps i forma, perquè les 

factures, en un moment donat, comencen a donar voltes, comencen a tenir defectes 

de forma, etc., i, al final, s’acaben perdent en un calaix. També en ajuntaments del 

PP no s’afloren factures per no aflorar el deute real que existeix. La factura 

electrònica garanteix que els proveïdors cobrin a temps, la qual cosa no està 

malament. A nosaltres ens sembla una bona mesura.  

Un altre control importantíssim és l’“Emprende en 3”, que facilita que les empreses 

puguin començar a funcionar i que la burocràcia no es converteixi en un impediment 

perquè es generi activitat econòmica. Això és d’un control molt important i no té res a 

veure amb tota la discussió que hi ha a Catalunya amb el tema del sobiranisme.  

És veritat que això s’hagués pogut fer en el seu moment amb unes condicions millors 

i segurament és injust, però venim d’una època en la que el futur era com a mínim 

incert a començaments del 2012 i en la que moltes administracions eren incapaces 

per si soles de trobar finançament en el mercat. 

 
 
 

 

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

Govern municipal perquè en un tema en què la majoria de grups haurien d’estar 

contents per l’estalvi important de diners resulta que no succeeix així. 

Vostès a cada ple ho fan més difícil. Ho hem vist al punt 5 de l’ordre del dia, en què 

vénen aquí sense els consensos, sense haver parlat amb la gent, sense haver 

treballat, 15 mesos després. 

En aquest cas, no és que vinguin sense els consensos, perquè saben que els grups 

majoritaris hi votarem a favor per allò de la responsabilitat, però aprofiten per 

anunciar-nos una modificació pressupostària. El Sr. Reixach ja ha dit en què tenen 

vostès pensat gastar-se aquests diners que ens estalviarem. I en quin debat es fa 

això? I amb quin consens? I amb quins vots? Perquè si hem de votar-hi a favor, 

nosaltres volem participar en el debat i en el consens.  

M’agradaria recordar que hem de posar el mateix èmfasi en recordar els 9 milions 

d’euros que ens deu la Generalitat de Catalunya. 
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Quan vam rebre la notícia de la rebaixa dels tipus d’interès per part del govern 

central ens vam alegrar, perquè són diners que deixarem de pagar i que podrem 

destinar a altres coses, però volem participar en la presa d’aquesta decisió. El que no 

volem és assabentar-nos en el ple de que vostès ja han decidit en què es gastaran 

els diners. Hauran de consultar-ho amb l’oposició, perquè no vull recordar-li que 

vostès són 8. 

 

 

 

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

demana disculpes als grups perquè això no s’ha comunicat com s’hauria d’haver fet. 

En aquest estalvi no hi ha cap mèrit de l’Ajuntament i nosaltres demanem al ple 

d’acollir-nos-hi. Tenen tota la raó, però la pressa és per arreglar aquest tema del que 

segur que ens posarem d’acord. 

Respecte al tema del menjador, els demanarem el vot perquè passarà pel ple, però 

estem enviant gent a uns menjadors i amb la subvenció no cobrim ni l’import que 

significa aquest cost. Vam creure que era un manera de cobrir aquesta injustícia.  

Demano disculpes i un altre dia els hi ho comunicaré abans. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 20,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4).  

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular. 

Abstencions: 5,   corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2).  
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

Espais Públics 
 

7  - APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ AL 

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE 

RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOVIDRIO. 
 

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

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“Vist el contingut del conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de 
Catalunya i la Societat Ecovidrio, que regula els compromisos de l'Agència de 
Residus de Catalunya, dels Ens Locals que voluntàriament s'hi adhereixin i 
d'ECOVIDRIO respecte al funcionament del Sistema Integrat de gestió proposat per 
ECOVIDRIO a la Comunitat Autònoma de Catalunya amb la finalitat de garantir el 
compliment de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, reguladora d'envasos i residus 
d'envasos.  
 
Vist l'informe del tècnic de residus i neteja viària, de data 25 d’abril de 2014 on es 
manifesta l'interès municipal per adherir-se al conveni abans del dia 30 de juny 
d’enguany i s'especifiquen les condicions i contraprestacions econòmiques que 
percebrà l'Ajuntament de Mataró si s'adhereix a l’esmentat conveni.  
 
Vist l'informe de l'assessora jurídica de l’Àrea de Via Pública, de data 5 de maig de 
2014 on queda palès que aquest conveni s'ajusta a dret.  
 
Atès el previst a l'article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local i l'article 66.3 l) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els quals 
atorguen la competència sobre els serveis de neteja viària, de recollida i tractament 
de residus als municipis.  

 
La Regidora Delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública proposa al 
Ple de l’Ajuntament l'adopció dels següents A C O R D S : 

   
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de col·laboració 
entre l'Agència de Residus de Catalunya i la Societat Ecovidrio amb l'assumpció dels 
compromisos mínims continguts en el pacte cinquè del conveni.  
 
Segon.- Comunicar la present resolució a l'Agencia de Residus de Catalunya, a la 
Societat ECOVIDRIO i  al Servei de Gestió Econòmica de l'Ajuntament de Mataró.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, anuncia el vot contrari del seu grup municipal. 

Nosaltres no compartim l’actual model de residus a nivell local.  

Votem que no perquè les despeses de reciclatge no han baixat, però Ecovidrio sí que 

ens baixa el que ens paga per la recollida selectiva de vidre, per tant, és un mal 

negoci si aquesta és la tendència. 

L’actual model no és el desitjable, de fet, no arribem als objectius que marca la 

Directiva europea en nivell de recollida. Nosaltres apostem per un model que 

responsabilitzi els productors i que siguin ells els que assumeixin els costos.  

També apostem pel sistema de dipòsit i devolució d’envasos. D’aquesta manera es 

recolliria un percentatge molt més elevat del vidre que genera la ciutat i no passaria 

com ara que, malgrat una part important es recicla, hi ha una altra part massa gran 

que va a rebuig. 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres 
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: 1,  corresponent al membre del grup municipal de 
Candidatura d’Unitat Popular.  

Abstencions: Cap.  

 
 
 

Via Pública 
 

8  - IMPOSICIÓ SANCIÓ EN MATÈRIA DE GOSSOS 

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment presenta la proposta següent: 

 
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 4 de febrer de 2014, es va incoar expedient 
sancionador a Antoni Mari Esteve, per la comissió d’una infracció en matèria de 
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta 
número C13/17583, aixecada en data 18 de juny de 2013 a les 9:15 hores pels 
Agents de la Policia Local número 2757 i 2516 referent al Carrer de Pompeu Fabra, 
64 de 08302 Mataró. 
SEGON.- En data 9 d’abril de 2014 es va dictar proposta, que es va concretar de 
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per 
reproduït. 
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de 
l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest 
procediment a Antoni Mari Esteve, en data 14 d’abril de 2014. Aquesta notificació va 
resultar infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un 
segon intent de notificació amb idèntic resultat. 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP de data 7 de maig de 2014), segons el que disposa l’article 59 
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. 
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període 
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat 
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a 
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit. 
 
FETS PROVATS: 
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris 
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic 
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 
funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats que: 
Del contingut de l’acta número C13/17583, aixecada en data 18 de juny de 2013 a les 
9:15 hores pels Agents de la Policia Local número 2757 i 2516 referent al Carrer de 
Pompeu Fabra, 64 de 08302 Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius 
d’una infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 
La persona denunciada passejava  un gos de raça Stafforshire pel carrer Pompeu 
Fabra, sense morrió i lligat amb una corretja extensible. 
Es complien les condicions següents: 

1. Portar el gos sense morrió a la via pública. 
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2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
 
RESPONSABLES: 
Resulta responsable: 
•  Antoni Mari Esteve 
 
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 
vigent i concretament consisteixen en: 

1. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 
 
SANCIONS APLICABLES: 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de 
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011. 
 
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució 
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011. 
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D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull 
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb 
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 200,51 euros a Antoni Mari Esteve, per la comissió 
d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a Antoni Mari Esteve, per la comissió 
d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos.” 

 
 
 

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

 
 
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 

El senyor Joan Mora, alcalde president, presenta la proposta de resolució que 

presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que l’Ajuntament de 

Mataró promogui un acte sobre les campanyes que s’estan realitzant per 

l’alliberament de les nenes nigerianes segrestades pel grup terrorista. 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, abans de passar a la proposta, manifesta que el 

seu grup municipal no vol votar les dues propostes que es presenten perquè 

consideren que són Declaracions Institucionals i que, per tant, no compleixen el 

ROM. La nostra pregunta és si cal que ens absentem del Ple o no ens comptaran 

com a quòrum. 
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El senyor Manuel Monfort, Secretari General, explica el motiu pel qual es va proposar 

a Alcaldia que figurés com a proposta de resolució, i és que a la proposta inicial el 

punt primer era afegir als elements anunciadors de la campanya, Mataró Ciutat de 

Valors, els lemes que s’estan duent a terme a tot el món, incloent-hi unes expressions 

en anglès, mentre duri la retenció de les nenes. 

El segon punt deia: recolzar i donar instrucció a qualsevol acció que es realitzi a 

Mataró encaminada a donar alliberament a les nenes segrestades. 

Per tant, com a mínim el primer punt és una cosa que només depèn de l’Ajuntament. 

 

 

S’absenten de la sessió el Sr. Esteve Martinez i la Sra. Conxita Calvo , regidors del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.   

 

 

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 govern, el grup de CIU, en motiu del 

segrest de 200 nenes a Nigèria, on es posa de manifest la vulneració permanent dels 

drets humans de les dones i les nenes. 

 

 
ESMENA A LA TOTALITAT “DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU” A LA PDR 
PRESENTADA PEL GM DEL PPC PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AMB 
MOTIU DEL SEGREST DE MÉS DE 200 NENES A NIGÈRIA QUE POSA DE 
MANIFEST LA VULNERACIÓ PERMANENT DELS DRETS HUMANS DE 
LES DONES I LES NENES  
 
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i 

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals  presenta la 

següent ESMENA A LA TOTALITAT a la proposta presentada pel grup municipal del 

Partit Popular de Catalunya: 

 
“La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, l'Ajuntament de Barcelona, 
la Diputació de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i 
l'Institut Català de les Dones ja han posat de manifest el seu rebuig i la seva 
condemna més absoluta per la vulneració de drets que estan patint les més de 200 
nenes de Nigèria segrestades a l’escola, en les últimes setmanes, pel grup gihadista 
armat Boko Hara. 
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La vulneració constant dels drets humans de les nenes i les dones no és una novetat 
a Nigèria on la societat civil, especialment les organitzacions de dones i feministes, ja 
fa temps que ho denuncien per diferents mitjans, entre ells les xarxes socials. 
 
Aquest segrest posa de manifest i evidencia, una vegada més, l’incompliment 
permanent dels drets humans que viuen moltes dones i nenes arreu del món, i les 
condicions de subordinació a les que estan sotmeses. 
 
La cooperació catalana ha fet una crida conjunta a la comunitat internacional perquè 
es prenguin les mesures necessàries per tal que totes les nenes puguin tornar amb 
les seves famílies i puguin rebre una atenció adequada. I, al mateix temps, perquè 
vetlli fermament per garantir la defensa dels drets humans de les dones, perquè els 
drets humans de les dones són responsabilitat de tota la humanitat. 
 
Per la seva banda, L’Ajuntament de Mataró, que històricament s’ha posicionat al 
costat de la defensa dels drets humans i al costat dels més vulnerables, és per això 
que el Grup Municipal de CiU proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró es reafirma en el seu compromís en defensa dels 
drets humans, i especialment, del dret a l’educació. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró és suma a les institucions que ja han manifestat el 
seu rebuig i la seva condemna més absoluta per la vulneració de drets que estan 
patint les més de 200 nenes de Nigèria segrestades a l’escola, en les últimes 
setmanes, pel grup gihadista armat Boko Hara. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró es dirigirà de forma pública a les entitats i a la 
ciutadania en general per tal de convidar-la a sumar-se a la condemna més absoluta 
de la vulneració de drets que estan patint més de 200 nenes nigerianes, així com 
manifestar el seu compromís en defensa dels drets humans, i especialment, el dret a 
l’educació.” 
 
 
 

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

Catalunya, explica que el que el seu grup municipal presenta és una proposta de 

resolució perquè no demanen que es comuniqui res a ningú, sinó que el que 

demanen és que l’Ajuntament faci accions. 

No ens sembla bé el fet de voler confondre aquests dos tipus de mocions, i més quan 

alguna vegada hem tingut seriosos dubtes de que alguna proposta de resolució ho 

fos com a tal. 

L’esmena que planteja CIU sí que té molt de declaració institucional. 
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El que sembla que algú li pot molestar és que hi hagi una proposta d’un grup que no 

sigui el que ha tirat endavant el tema dels valors i que pugui incidir sobre aquesta 

campanya. Per sort, aquest mandat s’acaba i és que ens porten vostès a un camí que 

té poc a veure amb les valors que preconitzen. Nosaltres votarem negativament. 

Que a mi em diguin que l’Ajuntament de Barcelona ho ha fet, doncs jo dic que vull 

que l’Ajuntament de Mataró també ho faci, o que em diguin que el Fons Català de 

Cooperació pel Desenvolupament també ho fa, doncs perfecte. I nosaltres diem que 

una Directriu que ha enviat el Departament d’Ensenyament ho tiri endavant. Per tant, 

el nostre grup no pot acceptar aquesta esmena. 

 

 

 

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

Popular, respon que aquesta declaració institucional que vostè ha convertit en 

proposta de resolució, el que vostè pretenia és que la discutíssim aquí al ple. De fet, 

si no es discuteixen declaracions institucionals al ple és precisament perquè vostès 

van votar modificar el ROM perquè això es fes a porta tancada, amb el desacord del 

nostre grup municipal. Després de totes aquelles queixes que vostès han fet dient 

que es portaven temes al ple que no corresponen a l’àmbit municipal o local, ara 

vostès ho estan fent. El que avui ha fet vostè és obrir la porta i, a partir d’ara, quan 

qualsevol altre grup municipal faci el mateix que fa vostè, haurà de callar per 

coherència i perquè li recordarem el que acaba de fer avui. Si jo vull, qualsevol 

declaració institucional la faig passar per proposta de resolució. Per exemple, quan 

parlem d’identitat, vostè sap perfectament que puc colar que es parli en l’apartat de 

valors de tot un seguit de temes dels quals a vostè de ben segur no li agradarà que 

parlem al ple. 

Respecte a aquesta declaració institucional, nosaltres compartim aquests valors de 

drets humans i que a nivell social s’hi pugui fer qualsevol iniciativa de suport i, per 

tant, a la proposta que ha presentat CIU hi donarem suport.  
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

manifesta que el seu grup municipal s’ha sumat a la proposta de resolució inicial, la 

que ha presentava el grup Popular. 

És una proposta que, respecte als acords, compleix amb el reglament perquè els 

acords són estrictament municipals, inclús es fa esment a la campanya Mataró Ciutat 

de Valors, que és una campanya estrictament municipal. 

Anunciem el nostre vot contrari a l’esmena que presenta el govern. 

 

 

 

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

amb els anys que porta a la casa no recorda una discussió com aquesta, de si una 

cosa anava a un apartat o a un altre de l’ordre del dia. Podien haver discutit això a 

una junta de portaveus i no portar-nos aquest debat al ple.  

Nosaltres votarem en contra de la proposta de CIU i donarem suport a la proposta 

que fa el PP. 

 

 

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: 9,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 15,  corresponent als membres del grup municipal 
Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3).   

Abstencions: Cap.  
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Queda rebutjada aquesta Proposta de Resolució alternativa que presentava el grup 

municipal de Convergència i Unió. A continuació es passa a debatre la Proposta de 

Resolució que presentava el grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

9   -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER TAL 

QUE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PROMOGUI UN ACTE 

SOBRE LES CAMPANYES QUE S’ESTAN REALITZANT PER 

L’ALLIBERAMENT DE LES NENES NIGERIANES 

SEGRESTADES PEL GRUP TERRORISTA. 
 

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

Catalunya, presenta la proposta següent: 

 

“El passat 14 d’abril van ser segrestades a Nigèria 276 nenes per part del grup 
terrorista Boko Haram. 
 
Un segrest d’aquest tipus és el pitjor exemple del que poden arribar algunes 
organitzacions armades que atempten contra els més desvalguts, però també és un 
exemple del poc valor que té la vida humana a alguns llocs del planeta. 
 
S’està desenvolupant una campanya a nivell de xarxes socials a tot el món demanant 
l’alliberament de les nenes encapçalada per un gran nombre de personalitats, la 
campanya “Bring back our girls” o torneu-nos les nostres nenes, ha tingut un ampli 
ressò.  
 
A casa nostra el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha 
promogut una acció a nivell de tota la xarxa escolar amb el lema  “Torneu-nos les 
nostres Campanyes” i també “Real men don’t buy girls” Els homes de veritat no 
compren nenes i s’han convocat concentracions a tots els centres educatius el passat 
14 de maig els quals han estat seguits amb diferent èxit segons hem pogut saber pels 
mitjans de comunicació. 
 
Donat que durant aquest 2014 a Mataró es desenvolupa la Campanya sobre els 
Valors i que un dels eixos de treball proposats pel Departament d’Ensenyament es 
precisament el Dret a l’Escolarització com a garant del valor de la Llibertat i d’Igualtat 
d’Oportunitats. 
 
Som conscients de la modèstia de les actuacions que des del nostre municipi es 
puguin fer per assolir  la resolució positiva d’aquest terrorífic fet, però també creiem 
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que cal donar suport i difusió a tots aquells que vulguin realitzar accions encaminades 
a demanar l’alliberament de les nenes nigerianes. 
 
És per aquests motius que proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
1.-Afegir als elements anunciadors de la Campanya “Mataró Ciutat de Valors” els 
lemes que s’estan duent a terme a tot el món # Bring back our girls i # Real men don’t 
buy girls (#torneu-nos les nostres nens i #Els homes de veritat no compren nenes) 
mentre duri la retenció de les nenes. 
 
2.-Recolzar i donar difusió a qualsevol acció que es realitzi a Mataró encaminada a 
l’alliberament de les nenes segrestades per Boko Haram  
 
3.-Promoure una acció amb el mateix objectiu que la que impulsa el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat entre els escolars mataronins.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal 

Socialista (8), corresponent als membres del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3).   

Vots en contra: 9,   corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (8) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: Cap.  

 
 
S’incorporen a la sessió el Sr. Esteve Martinez i la Sra. Conxita Calvo , regidors del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.   

 

 

10  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS 

GRUPS MUNICIPALS DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR I D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – 

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER REVISAR 
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L’ORDENANÇA DE CIVISME PERQUÈ NO S’ACCENTUÏ 

L’ESTIGMATITZACIÓ I LA PENALITZACIÓ DE PERSONES EN 

SITUACIÓ D’ALTA VULNERABILITAT I POBRESA. 
 

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

Popular, presenta la proposta següent: 

 

“El 13 de març de 2014 es va aprovar per unanimitat la Resolució del Parlament de 
Catalunya, sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats fruit del debat de les 
propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al  debat 
sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats. 
 
La resolució esmentada inclou un apartat on estableix la necessitat de promoure la 
revisió de les ordenances de civisme i dels plans de seguretat perquè no accentuïn 
l’estigmatització i la penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat i 
pobresa. 
 
L’actual Ordenança de Civisme pot pervertir el concepte de civisme fins al punt 
d’oblidar-ne la seva accepció original, que no és altra que l’interès ciutadà pels afers 
comunitaris que es pot canalitzar a través dels mecanismes de participació ciutadana.  
Les polítiques de convivència i civisme, no poden expulsar i ocultar de la via pública 
els problemes i els conflictes socials latents. 
 
La resolució  577/X del Parlament de Catalunya sobre l'increment de la pobresa i les 
desigualtats, inclou un apartat que estableix dins el títol I.” Objectius del Pacte per a 
la lluita contra la pobresa a Catalunya, indicadors de risc i coordinació entre 
institucions i entitats”, apartat 3, lletra g) : 
g) Instar els municipis a promoure la revisió de les ordenances de civisme i 
dels plans de seguretat perquè no accentuïn l’estigmatització i la penalització 
de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa. 
 
En aquest sentit, la revisió de l’Ordenança de Civisme de Mataró hauria de 
contemplar els següents criteris: 
 
1) Expedients que utilitzen l’analogia per castigar conductes immunes: 
L’article 25.1 de la Constitució espanyola recull el principi que “ningú pot ser 
sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin 
infracció administrativa segons la legislació vigent en aquell moment”. I d’altra banda, 
l’article 129.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions i procediment administratiu comú, prohibeix expressament tota 
aplicació analògica de normes definidores d’infraccions i sancions. 
 
Aquest límit és important per eradicar dels expedients sancionadors l’ús de l’analogia, 
és a dir: comparar fets que no estan catalogats com infracció i per tant mai podrien 
ser sancionats, amb fets que sí formen part del Quadre de Sancions de les 
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ordenances, i en base a aquesta pretesa similitud castigar conductes que són 
immunes per atípiques. 
 
 
Per exemple, s’hauria d’anul·lar el punt 82 de l’Annex 1 del Quadre de Sancions i de 
Commutacions de l’Ordenança de Civisme de Mataró que diu literalment: “qualsevol 
altre incompliment de les obligacions i prohibicions d’aquesta ordenança que no 
estigui expressament tipificat al present annex”. 
 
2) Articles que castiguen la pobresa i l’exclusió: 
L’Ordenança de Civisme de Mataró, no contempla la desprotecció i indefensió de les 
persones en situació de vulnerabilitat i pobresa, ja sigui per exclusió social, laboral, 
econòmica, administrativa o relacional, vinculada o no a situacions de discapacitat o 
malaltia mental, física o amb toxicomanies, que s’accentuen si no es disposa de llar ni 
d’accés als serveis essencials d’aigua, llum o aliments. 
De forma concreta i específica, aquestes persones, pel simple fet de trobar-se vivint 
en condicions d’alta precarietat i vulnerabilitat, fàcilment incorren en infraccions, 
contemplades a l’Annex 1 del Quadre de Sancions de l’Ordenança de Civisme de 
l’Ajuntament de Mataró, tals com: 
 

 
1.- 

No facilitar a les autoritats municipals les dades i 
la informació que se sol·liciti quan aquestes, 
justificadament, siguin necessàries per a la 
tramitació i el bon fi dels procediments 
administratius municipals 

Greu Fins a 900€ 3  

 
4.- 

 
Actituds vandàliques, agressives o negligents en 
l’ús del mobiliari urbà que generin situacions de 
risc o perill per a la salut i integrat física de 
persones o béns, quan no tinguin rellevància 
penal. 

Molt greu Fins a 1500€ 4  

 
5.- 

Actituds desconsiderades o de menyspreu clar 
realitzades a la via pública que  repercuteixin 
sobre la convivència ciutadana, quan no tinguin 
rellevància penal.  

Lleu Fins a 600€ 7 3, 5 i 10 

 
6.- 

Participar en discussions o baralles a la via 
pública o llocs públics, quan no tinguin 
rellevància penal. 

Lleu Fins a 600€ 7 5, 8 i 10 

 
8.- 

 
Desenvolupar actituds violentes i intimidatòries 
o alteracions de l’ordre públic, sense danys 
directes sobre bens o persones.  

Greu Fins a 900€ 7  

 
9.- Conculcar la dignitat de les persones, quan no 

tinguin rellevància penal.. Greu Fins a 900€ 8  

 
10.- 

Conculcar la dignitat de les autoritats municipals 
i dels seus agents quan actuïn en el compliment 
de les seves funcions, quan no tinguin 
rellevancia penal.. 

Molt greu Fins a 1500€ 8  

 
20.- 

Consumir i tinença de begudes alcohòliques a la 
via pública alterant la tranquil·litat ciutadana o el 
dret a la lliure circulació de persones o quan es 

Greu Fins a 900€ 11  
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produeixin molèsties reiterades als veïns. 

 
20 a) 

Consumir substàncies estupefaents o 
psicotròpiques, drogues, en llocs, vies, 
establiments o transports públics. 

Greu Fins a 900€ 10  

 
20 b) 

Consumir substàncies estupefaents o 
psicotròpiques, drogues, en llocs, vies, 
establiments o transports públics amb afluència 
o presència de menors, o de forma pública i 
notòria. 

Molt 
Greu Fins a 1500€ 10  

 
20 c) 

Tinència de drogues, substàncies estupefaents 
o psicotròpiques no ordenades al tràfic en llocs, 
vies, establiments o transports públics. 

Greu Fins a 900€ 10  

 
20 d) 

Tinència de drogues, substàncies estupefaents 
o psicotròpiques no ordenades al tràfic en llocs, 
vies, establiments o transports públics trobant-
se la persona o grups formats  integrats per 
menors 

Greu Fins a 900€ 10  

 
20 e) 

Abandonar en llocs, vies, establiments o 
transports públics.                útils o estris 
utilitzats pel consum de drogues, substàncies 
estupefaents o psicotròpiques. 

Greu Fins a 900€ 10  

 
21.- 

Consumir begudes alcohòliques en espais 
expressament prohibits. Molt greu Fins a 1500€ 11  

 
23.- 

Proferir expressions contràries a les indicacions 
fetes pels agents i les autoritats que impliquin un 
menyspreu, en aplicació de les normes 
d’aquesta Ordenança. 

Lleu Fins a 600€ 13 8 i 10 

 
23 a) 

Proferir expressions lleument irrespectuoses a 
autoritats i els agents de l’autoritat amb ànim 
menyspreant. 

Lleu Fins a 600€ 13 8 i 10 

 
23 b) 

Proferir expressions irrespectuoses a autoritats i 
els agents de l’autoritat amb ànim menyspreant 
que tinguin caràcter greu en el concepte i 
accepció social. 

Greu Fins a 900€ 13  

 
24.- 

Desobeir indicacions o ordres dels agents de 
l’autoritat i mantenir l’incompliment, quan no 
tinguin rellevància penal. 

Greu Fins a 900€ 13  

 
25.- 

Desobeir les ordres i resolucions administratives 
de les autoritats municipals en matèries de la 
seva competència, quan no tinguin rellevància 
penal. 

Molt greu Fins a 1500€ 13  

 
26.- 

Fer servir els espais verds destinats al lleure i 
els  elements que els integren  causant-hi  
danys. 

Greu Fins a 900€ 15  

 
27.- 

 
Utilitzar els espais verds destinats al lleure i els 
seus elements de forma contrària a les 
condicions que en regulen l’ús sense causar-hi 

Lleu Fins 150 € 15. 4,  7 i 10 
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danys. 

 
32.- Banyar-se en fonts públiques. Lleu Fins a 150 € 15 3, 7 i 10 

 
36.- 

Fer provisió excessiva de l’aigua de les fonts 
públiques per destinar-la a ús privat, sempre 
que no sigui justificat per un tall de 
subministrament o per causes de força major. 

Lleu Fins a 600€ 15 2, 3 i 10 

 
56.- Fer servir sabó i altres productes de neteja a les 

dutxes i fonts de la platja. Lleu Fins a 600€ 15 2, 3 i 10 

 
72.- 

No  vetllar perquè l’habitatge conservi les 
condicions de seguretat, salubritat  i ornament 
públic.   

Greu Fins a 900€ 18 1, 4, 6 i 10 

 
82.- Qualsevol altre incompliment de les obligacions i 

prohibicions d’aquesta Ordenança que no sigui 
expressament tipificat al present annex. 

Lleu Fins a 600€  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 
10 

 
83 

Orinar o defecar als indrets no específicament 
destinats a aquest  fi als llocs, vies i transport 
públics. 
 

Lleu Fins a 600€ 10 3, 7 i 10 

 
84 

Llançar, abandonar o deixar residus als llocs , 
vies i transports públics com xiclets, envoltoris o 
envasos de paper, metall o plàstic  quan per la 
manca d’entitat , les seves característiques , 
transcendència i circumstàncies  no estiguin 
tipificats en altres ordenaments o constituexin  
infracció mes greus. 

Lleu Fins a 600€ 10 3, 7 i 10 

 
 
 
Al respecte de sancions d’aquest tipus, cal emparar-se en la resolució del Parlament 
per demanar-ne la supressió i, subsidiàriament, la seva revisió. 
 
La revisió hauria de preveure que no s’aplicaran les sancions als col·lectius de 
persones que pateixen pobresa, exclusió, estar sense llar, toxicomanies, problemes 
de salut mental, etc.  
 
A continuació exposem, en 4 apartats diferenciats, els col·lectius que es consideren 
afectats, proposant en cada cas la seva adequació a la Resolució del Parlament, 
mitjançant l’adició de text al tenor literal dels articles. 
 
a) PERSONES EXCLOSES QUE PRESENTEN TOXICOMANIES 
 
En els casos específics en que es tracta de persones en situació d’exclusió que 
pateixen drogodependència, i precisament perquè aquestes conductes ja estan 
penalitzades al Codi penal i a la Llei de seguretat ciutadana la qual cosa ja permet 
aixecar denúncies en aquestes altres vies penal i administrativa, caldria revisar 
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l’ordenança en el sentit que l’actuació no pot ser objecte de sanció sinó de derivació 
als serveis socials o, en el seu cas, sanitaris. 
 
Es podria afegir a l’Ordenança de Civisme el següent article:  
“Les situacions de pobresa o exclusió que incideixin en aquestes conductes, no seran 
objecte de sanció sinó derivades als serveis socials o centre sanitari, en cas de 
trobar-se la persona en un estat greu d’intoxicació o de síndrome d’abstinència amb 
perill per a la vida i la integritat física de la persona.” 
 
En els casos específics en que es tracta de persones en situació d’extrema pobresa o 
exclusió que pateixen alcoholisme, atès que es tracta d’un consum d’alcohol 
denigrant per a la seva pròpia dignitat com a persones i no susceptible d’autorització, 
tampoc ha de ser objecte de sanció sinó d’una actuació municipal que derivi el cas 
als serveis socials.  
 
b) PERSONES EN SITUACIÓ DE POBRESA O EXCLUSIÓ QUE PRESENTEN 
MANCA DE SALUBRITAT 
 
Els preceptes que parlen de salubritat i en castiguen la seva absència, escudant-se 
en possibles molèsties o perills per la salut personal o col·lectiva, són profundament 
vexatoris per a les persones que viuen en situació de misèria o de malaltia, etc. i que 
es troben sense accés diari a aigua potable, serveis, etc. Alhora, el propi estatus o 
grau de l’exclusió impedeix a moltes persones de fer ús dels serveis allà on 
existeixen. 
 
c) PERSONES EN SITUACIÓ DE POBRESA QUE PRACTIQUEN ACTIVITATS 
SENSE LLICÈNCIA COM A FORMA DE SUPERVIVÈNCIA. 
 
En la via pública accions com la venda ambulant de mocadors de papers, neteja-
vidres, etc. poden tenir un problema fiscal però no d’ocupació de l’espai ni respondre 
a les mateixes situacions en tots els casos. 
 
Es podria afegir a l’Ordenança de Civisme el següent article:  
 “Les activitats considerades legalitzables per llicència o autorització, vinculades a 
persones en situacions de pobresa o de sense llar, no seran objecte de sanció sinó 
derivades als serveis socials o als serveis municipals encarregats d’autoritzar-les, 
respectivament” 
 
d) PERSONES EN SITUACIÓ DE SENSE LLAR O AMB HABITATGES SENSE 
CONDICIONS MÍNIMES D’HABITABILITAT, ACCÉS A AIGUA CORRENT I/O 
ELECTRICITAT O REDUIDA SUPERFÍCIE.  
 
Ens referim a tots els articles de l’Ordenança de Civisme que prohibeixen fer servir 
béns públics amb un ús diferent al qual són destinats, que poden induir prohibir 
dormir en els bancs i seients públics, o articles que directament prohibeixen rentar-se 
en les fonts, etc. 
No volem deixar de castigar un fet consistent per exemple, en danyar un banc per 
divertiment, però dormir-hi mai hauria de ser assimilat a una bretolada o dany 
intencionat. 
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Proposem contemplar aquesta circumstància i afegir a l’Ordenança de Civisme el 
següent article:  
 “les situacions de pobresa o de sense llar que incideixin en aquestes conductes, no 
seran objecte de sanció sinó derivades als serveis socials municipals.” 
Hi ha autoritats que s’irroguen la facultat de retirar de la via pública els béns de les 
persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de salut pública així ho aconsellin. 
 
En aquests casos, caldria permetre la recuperació de pertinences de persones sense 
llar a través de centres municipals, que pot ser un lloc d’atenció de persones sense 
llar, alberg, casal, etc. públic o, en el seu defecte, protocol•litzar aquesta recuperació 
de pertinences a través dels centres oberts de les entitats del tercer sector. 
 
3) Responsabilitat directa dels pares, mares i tutores per les infraccions dels 
fills i filles o tutelades: 
 
Els pares i mares o tutores només tenen responsabilitat amb caràcter subsidiari, a 
nivell de multa, pels actes comesos pels menors al seu càrrec. 
 
En canvi, la darrera modificació de l’article 23 de l’Ordenança de Civisme de Mataró 
incorpora el següent articulat: 
“Així mateix, també seran responsables directes i solidaris de les infraccions comeses 
pels menors d’edat, sempre que, per la seva part, consti dol culpa o negligència tot 
incloent-hi la simple inobservança” 
 
Els pares, mares o tutores no tenen responsabilitat directa pels actes dels menors, de 
marea que se’ls pot cobrar directament la multa i fer-los respondre com si ells 
haguessin comés la infracció. Així ha quedat recollit en la sentència del TSJC nº 
331/2010 apartat 14è en què es dictamina l’anul·lació de tots els articles de les OMC 
en que s’estableixi responsabilitat directa dels pares, mares, tutors..., per les 
infraccions comeses pels menors d’edat. 
 
Ateses totes aquestes consideracions i propostes, el Grup Municipal de la CUP 
presenta les propostes següents: 
 

1. El Govern local convocarà una Comissió Municipal ad hoc, encarregada de 
revisar l’Ordenança de Civisme perquè no s’accentuï l’estigmatització i la 
penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa. Aquesta 
Comissió valorarà: 
a)  Evitar els casos d’infracció per analogia. 
b)  Incloure a l’Ordenança de civisme els supòsits de vulnerabilitat i pobresa 

perquè no siguin objecte de sanció sinó d’una actuació municipal que 
derivi el cas a serveis socials. 

c)  Excloure la responsabilitat directa de pares, mares i tutors per les 
infraccions de fills, filles o persones tutelades.  

2. La Comissió Municipal encarregada de revisar i modificar l’Ordenança de 
Civisme estarà formada pel govern, tots els Grups municipals, el Servei de 
Benestar Social, els serveis tècnics necessaris, i els col·lectius que treballen 
en l’àmbit del tercer sector o les drogodependències si així ho desitgen.” 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. José Luis Calzada, regidor del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya. 

 

 

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

Plasencia, en representació de l’Associació AFAMMA, qui expressa que com a 

municipi, abans de dedicar-nos a multar les conductes del col·lectiu de malalts 

mentals, ja de per si prou estigmatitzat, aquesta societat hauria de proporcionar els 

recursos necessaris per a una adequada rehabilitació i procurar que aquests malalts i 

les seves famílies tinguin una vida digna. La salut mental és cosa de tots i ens afecta 

a tots.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, considera que el cas que ha explicat la Sra. 

Plasencia posa al descobert aquests invisibles que transiten per les nostres societats, 

dels quals moltes vegades nosaltres mateixos en desconeixem la problemàtica i que 

al final queden fora del sistema.  

Nosaltres vam donar suport a aquesta proposta de resolució que va presentar la 

CUP, perquè ens va semblar una proposta molt ben treballada i argumentada, i 

d’alguna manera ens adverteix que segurament hi ha coses de l’Ordenança de 

Civisme que s’haurien de revisar.  

Haurien de donar suport a aquesta proposta que per unanimitat al Parlament de 

Catalunya instava la necessitat de promoure la revisió de les ordenances de civisme, 

perquè no accentuïn aquesta estigmatització i la penalització de persones en situació 

d’alta vulnerabilitat i pobresa. Hem d’evitar que per la voluntat de castigar les 

conductes incíviques de persones sanes acabem multant aquelles persones que no 

estan en disposició de les seves facultats mentals i en situació de vulnerabilitat.  

A més, la proposta de resolució el que fa és demanar una comissió municipal que 

s’encarregui de revisar si l’Ordenança entra en aquesta casuística d’una manera que 

acaba perjudicant les persones que es troben en la situació que hem comentat.  
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El nostre grup hi donarà suport, però apel·lem a la sensibilitat de tots els grups 

municipals i també del govern per tirar endavant aquesta comissió municipal.  

 

 

 

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

Manteniment, li agradaria donar suport a la proposta de resolució presentada, pel seu 

caire humanitari, però no pot fer-ho per les raons següents: 

Aquí el que es pretén en definitiva és que no s’apliquin sancions a col·lectius de 

persones que pateixen pobresa, exclusió social i marginalitat i problemes de salut 

mental. No podem fer una exclusió de responsabilitat en una Ordenança de Civisme 

a un col·lectiu en genèric, en primer lloc perquè el fet de pertànyer a un col·lectiu en 

cap cas pot justificar una manca de respecte per la convivència, l’ordre i la pau social 

de la col·lectivitat i, per tant, dels interessos generals, que és l’esperit i el que regula 

l’Ordenança. Això no vol dir que no tinguem la sensibilitat en cada cas concret per 

analitzar les circumstàncies personals de cada expedient i tenir-les en compte, 

perquè també creiem que no s’ha d’estigmatitzar aquelles persones que pateixen una 

situació desfavorida, més enllà de la pròpia situació. Però no crec que sigui aquesta 

revisió en genèric de l’Ordenança el sistema per fer-ho.  

L’Ordenança és una normativa que regula la convivència de tota la ciutat i, si hi ha 

gent que té problemes, l’Ajuntament de Mataró ja disposa de prou mitjans, a través 

dels serveis de Benestar Social, per atendre les necessitats d’aquestes persones. La 

mateixa Ordenança ja preveu que en casos concrets no hi hagi d’haver una sanció 

pecuniària, sinó que hi pugui haver un bescanvi per accions educatives, que també 

és important. I, a més, ja preveu que conductes determinades, en cas de necessitat, 

no siguin sancionables, com per exemple, agafar aigua en acopi d’una font pública, 

malgrat està regulat a l’Ordenança com una infracció. Si és per necessitat, no és 

sancionable.  

D’altra banda, mai, des que jo sóc regidora, he obert un expedient a ningú perquè 

estigués dormint al banc d’un parc, i crec que el meu antecessor tampoc. 

L’administració, malgrat no ho sembli, té la seva part d’humanitat i cas per cas ja 

s’analitza. No crec que hàgim de regular en concret pel fet de pertànyer a un 

col·lectiu o un altre. És per això que no podem acceptar la seva proposta de 

resolució. 
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A més, en altres punts, com el de la responsabilitat dels pares respecte de les 

infraccions que cometin els seus fills, aquesta és una modificació que es va introduir 

recentment. Amb aquesta modificació no preteníem fer responsables directes els 

pares dels actes que cometin els seus fills menors d’edat, només en aquells casos en 

què els seus fills cometin els actes incívics davant la negligència o la inobservança 

del pare.  

Què es pretén amb això? Evidentment, els pares són responsables de corregir els 

seus fills i si, estant davant del fill que està cometent un acte incívic, el pare no el 

corregeix, això el fa responsable directe de la sanció, però no a un pare que ha 

complert amb totes les seves obligacions de pare i, malgrat això, un fill ha comès un 

acte incívic.  

Entenem que les modificacions que plantegen aquí no calen en la nostra Ordenança 

perquè ja donem prou atenció des de Benestar a les persones que es puguin trobar 

en aquesta situació de pobresa o d’exclusió social. 

 

 

 

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

considera que la Sra. Calpe ha estat prou clara.  

La proposta que avui ens porten a votació és una proposta que pot tenir molts 

matisos, perquè, per exemple, la pobresa és un concepte molt complex, que té 

moltes implicacions econòmiques i amb diferents definicions.  

Des del nostre grup podem estar d’acord a promoure la revisió de l’Ordenança de 

Civisme per no penalitzar les persones en situacions vulnerables, però creiem que 

abans de tot caldria definir el concepte exacte de “persona vulnerable”. Relacionar 

pobresa amb actituds vandàliques, o pobresa amb insultar o amenaçar un agent de 

l’autoritat, o pobresa amb la tinença de drogues davant de centres educatius o dins 

del transport públic, que són tres dels diversos exemples que se’ns demana suprimir 

de l’Ordenança de Civisme per a persones vulnerables, és una línia vermella que no 

es pot traspassar fàcilment.  

Per exemple, el fet de disposar d’escassos recursos econòmics no té per què ser 

sinònim d’actituds les quals vostès volen despenalitzar.  

La idea que els pobres són delinqüents és quelcom totalment erroni i insultant. En tot 

cas, de persones drogodependents, amb problemes mentals o persones que viuen en 
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la mendicitat, en aquests casos sí que s’hauria de tenir una cura especial i una 

actuació per part de l’Ajuntament per tal de fer-los un seguiment i un tractament 

adequat per reconduir-los. Aquí sí que hi estaríem d’acord. 

D’altra banda, en aquesta proposta també es demana no penalitzar les persones que 

practiquen activitats sense llicència, com ara la venda ambulant il·legal. El que ens 

preguntem des del nostre grup és si les persones que s’esforcen per obrir un negoci 

en regla com a forma de supervivència es mereixen la competència deslleial que fa la 

venda ambulant il·legal? Pensem que no. Tampoc no volem ser còmplices del que 

això provoca, com pot ser la destrucció de llocs de treball, ni de l’explotació laboral, ja 

que part dels venedors ambulants il·legals solen estar explotats per xarxes d’extorsió, 

ni tampoc volem ser còmplices de fomentar el frau a Hisenda ni a la Seguretat Social 

ni d’afavorir una activitat dels que juguen fora de la llei. 

També es fa esment a excloure la responsabilitat directa de pares, mares i tutors per 

les infraccions dels fills o persones tutelades. Llavors qui se’n fa responsable? Perquè 

els pares tenen el deure de fer-se responsables dels actes dels seus fills. 

Nosaltres votarem contràriament a aquest punt de l’ordre del dia. Sí que l’Ordenança 

s’hauria de revisar de dalt a baix, perquè creiem que passat un cert temps tot s’ha de 

revisar, però la línia que vostès ens proposen i la manera com ho plantegen no la 

podem compartir.  

 
 
 

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

Catalunya, lamenta que aquesta proposta de resolució no hagi seguit un camí invers 

al que ha explicat el Sr. Safont-Tria i que s’hagi presentat des d’un grup polític, amb 

una llarga trajectòria amb l’Ordenança de Civisme, demanant l’exculpació d’algun 

militant i d’algun company de partit a la comarca per actes comesos.  

Probablement, si aquesta proposta hagués vingut de les associacions de la societat 

civil cap a la resta de grups, es podria entendre molt millor allò que es proposa. Però 

quan un té ja un currículum en saltar-se normes i atacar l’Ordenança de Civisme per 

sistema, a un se li complica la cosa.  

És cert que des de fora i si no es coneix la trajectòria del grup proposant fa de molt 

mal veure el fet que t’oposis al que aquí es proposa. Però ja portem uns anys aquí i 

les hem vist de tots colors. Amb aquest antecedent fa menys mal oposar-s’hi.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 48

Sí que és veritat que dóna la sensació que la proposta està molt treballada, però, 

lamentant-ho molt, el tema de conculcar la dignitat de les persones quan no tingui 

rellevància penal no em sembla bé, hauria de ser les persones que tenen un 

problema de salut mental o física o qualsevol tipus de persona. Per exemple, que jo 

sàpiga, respecte al fet d’abandonar en llocs, vies, establiments o transports públics 

estris utilitzats per al consum de drogues, substàncies estupefaents o psicotròpiques, 

hi ha un magnífic programa d’intercanvi de xeringues que funciona bastant bé.  

Entenc que hi ha persones que tenen una problemàtica concreta pels problemes de 

drogodependència o algun problema mental que puguin tenir, tal com ha explicat la 

Sra. Calpe, però crec que des de l’Ajuntament és té prou sensibilitat perquè no acabi 

passant el que s’ha explicat.  

També he de dir que durant els anys que porto a la casa, hem vist infinitat de queixes 

de veïns que estaven provocades per persones que estaven en aquesta situació. 

Recordo un cas que es va produir durant un temps a la plaça Santa Anna i a la 

sortida dels nens de l’escola, i la impossibilitat de l’Ajuntament i dels Serveis Socials, 

que coneixien i havien treballat llargament amb aquestes persones, per donar una 

solució que fos positiva, tant per a les persones que patien les molèsties, com per a 

les persones que les provocaven, encara que fos involuntàriament.   

Està mal vist votar en contra d’aquesta proposta, però crec que hauríem d’haver-ne 

parlat abans, estudiant els casos concrets. Sr. Safont-Tria, és com si jo portés aquí 

una moció demanant que el dia 9 es voti o demanant la independència de Catalunya. 

No seria creïble. Vostè, parlant de l’Ordenança de Civisme, no és creïble.  

 

 

 

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, considera que quan 

entrem a regular la convivència sempre és complicat perquè entrem en 

contradiccions.  

Per què ens dotem de les ordenances de civisme? Per tenir unes certes eines que 

ens permetin redirigir conductes que perjudiquen la societat en el seu conjunt. Ja fa 

temps que l’Ordenança de Civisme està en vigor i ha funcionat amb èxit, malgrat que 

segurament hi hagi hagut alguna situació en què no hagi estat prou reeixida, però en 

el seu conjunt totes les accions que s’han dut a terme sota el paraigua de 

l’Ordenança han estat plenament justificades.  
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En referència al que ha dit el Sr. López, recordo el cas i no es va imposar mai una 

sanció. Es van fer canvis estructurals, amb canvi de mobiliari i atenció a la neteja, i 

crec que es va redirigir bé la situació.  

Sí que és veritat que l’Ordenança, com qualsevol altra, cal que evolucioni a partir de 

les experiències i dels aprenentatges, perquè veníem d’un moment en què els 

ajuntaments no teníem experiències prèvies a l’hora de regular certes accions, i 

tampoc no estaven regulades per altres normatives o lleis. Aquesta experiència 

acumulada, doncs, ens hauria de permetre fer una revisió general, però molt més 

completa que no pas aquesta d’aquí.  

D’altra banda, m’hagués agradat que el Sr. Safont-Tria s’hagués adreçat a nosaltres 

—no dos minuts abans del ple— per conèixer l’opinió del nostre grup municipal i 

entrar en converses sobre el tema.  

Per tant, atenent el que ha dit la regidora Calpe i l’experiència dels serveis tècnics de 

la casa (els funcionaris de tots els nivells), que sempre han mostrat una sensibilitat 

exquisida en relació amb aquests temes, votarem en contra de la proposta, malgrat 

podríem considerar que s’obrís la possibilitat d’una millora de l’Ordenança.  

 

 

 

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

Popular, se sent decebut perquè pensava que la proposta s’hauria pogut tirar 

endavant. M’agradaria pensar que el vot contrari d’algunes formacions és per 

desconeixement.  

Quan la Sra. Calpe deia que no es pot fer una definició en genèric de diferents 

col·lectius, jo l’entenc. Entenc que hi ha dificultats i és per això que s’hauria de 

demanar la participació d’aquells professionals que treballen dia a dia amb aquests 

col·lectius de persones, perquè sabran definir molt bé quins són els paràmetres que 

defineixen un malalt mental o quines són les persones que estan al llindar de la 

pobresa i, per tant, que es troben en una situació de vulnerabilitat extrema, la qual 

cosa els exposa a diari a trobar-se en situacions que entren en conflicte amb 

l’Ordenança de Civisme. El que pretén la proposta és que els serveis tècnics de 

l’Ajuntament comencin a tenir aquesta visió molt més transversal i més àmplia.  

Treballar cas per cas vol dir que les famílies al darrere necessitaran advocats i més 

advocats i tindran més despeses encara.  
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Vostè deia que hi ha certs casos que no són sancionables, però l’Ordenança no recull 

cap mena d’excepció o de cas concret que pugui derivar directament, sense haver de 

passar per tràmits d’advocats, cap a una àrea d’atenció social. Això no hi és.  

Dir a la Sra. Lora que els grans delinqüents d’aquest país són una classe molt 

reduïda que es diuen polítics corruptes i persones extremadament riques, que se 

n’han fet robant a la majoria. Aquests són l’autèntic perill per a la societat.  

Deia vostè també que no hem de permetre la venda il·legal al carrer, i hi estem 

d’acord, senzillament reclamem que aquelles persones que, per qüestions com la 

manca de recursos o de formació, com a única via de sortida s’hi veuen abocats, en 

lloc de sancionar-les amb una multa, que no soluciona el problema, se’ls derivi a un 

servei que els doni eines, formació, recursos, perquè puguin tirar endavant i viure 

sense haver de patir aquestes penúries diàries.  

Sr. López, lamento la seva intervenció. Ja m’hi he trobat altres vegades i penso que 

això és jugar brut. Parlava de col·lectius amb patologies vinculades a la 

drogodependència, però per a això ja tenim un codi penal.  

Crec que des de l’administració cal tenir aquest grau de sensibilitat per dotar-nos dels 

recursos socials perquè aquest problema es pugui solucionar. De vegades sembla 

que l’Ordenança de Civisme només serveixi per rentar el carrer. Però no és així, els 

problemes socials hi són i, o bé ens dotem d’estructures per solucionar-los, o tinc clar 

que a través de multes no ho arreglarem. Nosaltres diem que cal intervenir-hi en clau 

social perquè les solucions només vindran des d’aquest àmbit.  

Lamento profundament que no s’aprovi la proposta i espero que algun dia s’ho 

repensin i puguem retocar aquesta Ordenança que considero que és injusta. 

 

 

 

 

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

Catalunya, recorda que aquí s’han perdonat sancions de civisme a companys del 

grup del Sr. Safont-Tria i pressionar al ple perquè acabin perdonant un company sí 

que és jugar brut. A més, no és la primera vegada que vostè es queixa de 

l’Ordenança.  

En referència a la problemàtica expressada d’algunes famílies i els seus fills amb 

problemes i també de les persones que pateixen actes incívics, sí que demano, tant a 
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la regidora Calpe com a la regidora Ortiz, que ens facin arribar quina és la informació 

que tenen sobre el tema i quines actuacions s’han fet des dels serveis socials de 

l’Ajuntament respecte a casos d’aquesta tipologia. I si es comprova que el que està 

passant és que es multa la gent que té aquest tipus de problema, entomem una 

situació de millora i revisió del que calgui.  

 

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, està convençut que de les intervencions de 

tots els grups es desprèn la mateixa sensibilitat que tenen els proponents i els que els 

donen suport. El que passa és que amb una proposta de resolució tan àmplia és lògic 

que sorgeixin diferències. Crec que en una propera comissió informativa convindria 

explicar bé, per part de la Sra. Calpe i la Sra. Ortiz, en què consisteix l’Ordenança i 

quines situacions recull, i així parlar-ne tots plegats per trobar una solució.  

És important, Sra. Ortiz, que escolti l’Associació AFAMMA per poder veure fins a quin 

punt hi ha alguna cosa que es pugui matisar.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
Vots favorables: 3,  corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa (2) i corresponent al membre del grup 
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: 24,   corresponent als membres del grup municipal de 
Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 
corresponent als membres del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya (3).   

Abstencions: Cap.  
 

 

Queda rebutjada aquesta Proposta de Resolució que presentava el grup municipal 

de la Candidatura d’Unitat Popular.  
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PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 11 i 13 

per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

11  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN REFERÈNCIA A LA 

FESTA DEL CEL. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent :  
“El dimecres 21 de maig, en roda de premsa, l’alcalde de Mataró Joan Mora i l’alcalde 
de Barcelona Xavier Trias, han anunciat que el proper 28 de setembre, de 10 a 14h, 
se celebrarà a la ciutat de Mataró la Festa del Cel, l’espectacle aeri que s’ha deixat 
de fer a la ciutat de Barcelona. 
 
La Festa del Cel no es fa a Barcelona perquè el Ministeri espanyol de Foment no l’ha 
autoritzat per raons mediambientals (soroll) i de capacitat operativa de l'Aeroport del 
Prat. 
 
L’alcalde de Mataró ha dit que "està interessat en acollir el festival amb l'objectiu de 
promocionar la ciutat", però tanmateix l’esdeveniment estarà vinculat a la Festa Major 
de la Mercè i mantindrà el nom de Barcelona, conjuntament amb el de Mataró, 
malgrat el trasllat de la seu. 
 
El pressupost anual ronda els 250.000€ i fins ara l’Ajuntament de Barcelona n’hi 
aportava uns 180.000€, la Generalitat uns 8.000€ i la resta era capital privat. Malgrat 
es pugui reduir el cost, l’espectacle compta amb unes despeses fixes molt elevades. 
 
Una altra vegada l’Ajuntament de Mataró vol privatitzar la gestió d’un esdeveniment 
de ciutat:  en breu convocarà un concurs públic per adjudicar la producció tècnica de 
l’esdeveniment a una empresa especialitzada.  
 
L’espectacle comptarà amb la participació d’avions civils però també d’avions militars 
de guerra. La presència militar a la ciutat no encaixa amb la imatge d’una ciutat que 
defensa els valors de la pau i que es declara majoritàriament antimilitarista. 
 
Fa setanta cinc anys l’exèrcit franquista ocupava la ciutat de Mataró enaltint la 
bandera espanyola. Durant la Festa del Cel veurem com la Força Aèria Espanyola 
passeja la “rojigualda” pel cel de Mataró. A molts ciutadans i ciutadanes ens ofèn 
l’ostentació dels símbols imposats per la força. 
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L’elevada despesa de l’espectacle coincideix amb les fortes retallades als serveis 
públics amb l’excusa de falta de pressupost. 
 
La ciutat amb l’índex d’atur més elevat de Catalunya no es pot permetre el luxe de 
gastar 250.000€ en un espectacle aeri. Bona part d’aquests diners marxaran volant i 
no revertiran als ciutadans de Mataró. 
 
És evident que la inversió tindrà un impacte econòmic als establiments del port i 
Passeig Marítim, però posem en dubte que arribi a beneficiar notablement la majoria 
de negocis de dins la ciutat. 
 
Qüestionem que la inversió en aquest espectacle es pugui recuperar amb l’activitat 
econòmica que es generi.  
 
Ens oposem a promocionar Mataró a través d’un espectacle aeri que no té cap 
vinculació amb el teixit productiu, ni social ni cultural de la ciutat. 
 
Ens oposem a fer de Mataró una ciutat “marca blanca” de Barcelona. 
 
En oposem a promocionar l’exèrcit espanyol perquè contradiu la cultura catalana i la 
cultura de la pau pròpia de la ciutat. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de la CUP formula les preguntes següents: 
 

1. Quin és el pressupost total de la Festa del Cel? 
 

2. Quants diners, des de totes les administracions públiques, té previst el govern 
per destinar a l’espectacle? 

 
3. Quin és el cost desglossat de les despeses de la Festa del Cel? 

 
4. Quina mitjana de depesa anual ha tingut la Festa del Cel els darrers 5 anys a 

Barcelona? 
 

5. Quin cost ha tingut la presència d’avions militars a la Festa del Cel els darrers 
5 anys a Barcelona? 

 
6. S’hauran de reduir algunes partides del pressupost de l’Ajuntament per fer 

front a la despesa addicional de la Festa del Cel? Quines? 
 

7. Si es vol promocionar la ciutat de Mataró, per què es vincula l’espectacle al 
calendari de la Festa Major de Barcelona? 

 
8. A Mataró no tenim prous actius propis per a fer promoció de ciutat com a 

capital de comarca que som? 
 

9. Quines obres s’hauran de realitzar per adaptar els diferents espais de la costa 
mataronina? 
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10. Es té constància que l’afluència d’espectadors a la Festa del Cel durant els 
darrers anys ha disminuït?” 

 
 

 

13  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA RESPECTE 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: 

 
“Està previst que l’anomenada “Festa del Cel” tingui lloc a Mataró el 28 de setembre 
d’enguany. El nostre grup municipal ja ha manifestat públicament que està en contra 
de la celebració d’aquest esdeveniment a la nostra ciutat. Hem explicat que no volem 
que avions militars sobrevolin la nostra ciutat, com ha passat a Barcelona els darrers 
anys. ICV-EUiA defensa un model de ciutat basat en la cultura de la pau, el pacifisme 
i respecte pel medi ambient, principis que no s'adiuen amb la mal anomenada “Festa 
del Cel”. 
 
Des del nostre grup municipal opinen que els diners públics que costarà aquest 
esdeveniment, que podrien arribar als 200.000 euros, es podrien dedicar a polítiques 
socials, d’ocupació o educació, temes que considerem molt més importants. 
 
A més, l’impacte ambiental i de seguretat a la nostra ciutat serà molt important, i 
caldria preveure amb molta atenció i detall les mesures a portar a terme. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA presenta les següents PREGUNTES: 
 
PRIMER.- Quin cost total es preveu que tingui l’esdeveniment per a l’erari públic, 
comptant els diners que aporti qualsevol administració? 
 
SEGON.- Quin impacte econòmic es preveu que tingui per a la ciutat? D’on s’obtenen 
aquestes dades? Quin nombre aproximat d’assistents es preveu? 
 
TERCER.- Quin dispositiu de seguretat es preveu organitzar? Quines forces de 
seguretat hi participaran? Quin cost específic tindrà aquest dispositu? 
 
QUART.- Quines mesures té previst implementar l’Ajuntament per tal de mitigar 
l’impacte mediambiental de l’esdeveniment? 
 
CINQUÈ.- Hi ha la previsió que aquest esdeveniment tingui continuïtat els propers 
anys a la nostra ciutat? 
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SISÈ.- Continuaran participant avions militars a l’esdeveniment, com passava a 
Barcelona? Quina opinió li mereix al govern municipal la participació d’avions militars 
en actes com aquest?” 
 

 

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

de contestar les preguntes, vull aclarir que nosaltres no som la ciutat amb l’índex 

d’atur més elevat de Catalunya. Tenim la desgràcia de ser la ciutat amb més 

percentatge d’atur de més de 50.000 habitants de la província de Barcelona, i no és 

el mateix. I no està a la festa de la Mercè. 

El pressupost total de la Festa del Cel és de 271.780 € (IVA inclòs). S’han de 

determinar les mesures de seguretat, encara que ADIF ens exigeix de cara a 

bloquejar les vies. Diners de les administracions públiques que el govern té previst 

destinar a l’espectacle entre 100.000 i 150.000 €.  

El cost desglossat és: 21.780 € per la contractació del servei de captació de 

patrocinadors i un màxim de 250.000 € per la producció (assistència tècnica, accions 

comunicatives, graella de l’espectacle aeri, plans de seguretat, serveis de logística, 

etc.). Tot això es fa via concurs públic.  

La despesa que ha tingut la Festa del Cel els darrers cinc anys a Barcelona ha estat 

una mitjana d’entre 300.000 i 350.000 €. La dada exacta que tenim és la prevista per 

al 2013, que és de 318.000 €.  

Quin cost ha tingut la presència d’avions militars a la Festa del Cel els darrers cinc 

anys? Els avions militars no cobren. Els exèrcits també són serveis públics. El que sí 

que costa diners és l’allotjament, el trasllat, etc., que es troba dins del concurs de 

250.000 €.  

S’hauran de reduir algunes partides del pressupost de l’Ajuntament per fer front a la 

despesa addicional de la Festa del Cel? No. La feina és nostra entre els patrocinis, 

que comptem que són uns 100.000 €, i les aportacions d’altres administracions. La 

idea és trobar més patrocinis privats perquè l’Ajuntament no hagi de destinar-hi 

diners del seu pressupost.  

Si es vol promocionar la ciutat de Mataró, per què es vincula l’espectacle al calendari 

de la Festa Major de Barcelona? Això serà així si Barcelona vol. Si m’ho pregunta a 

mi, com a responsable de Promoció de Ciutat, jo estic encantat que es promocioni la 
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nostra ciutat en un opuscle de la Festa Major de Barcelona, que rebran 2 milions de 

catalans. Això animarà la gent a venir a passar un cap de setmana aquí per gaudir de 

les nostres platges i de la nostra ciutat.  

A Mataró no tenim prou actius propis per a fer promoció de ciutat com a capital de 

comarca que som? Sí, molts: la Festa del Port, Les Santes, la Universitat, el Cafè de 

Mar, el Pati del Cafè Nou, la Setmana Santa... Però és evident que una oportunitat 

com aquesta és única i calia aprofitar-la.  

Quines obres s’hauran de realitzar per adaptar els diferents espais de la costa 

mataronina? Si n’hi ha, que encara no se sap, seran per blindar amb tanques la via i 

seran menors.  

Es té constància que l’afluència d’espectadors a la Festa del Cel durant els darrers 

anys ha disminuït? No, no ha disminuït.  

Pel que fa a la primera pregunta d’ICV-EUiA, com que és la mateixa que la de la 

CUP sobre el pressupost, ja queda resposta.  

Quin impacte econòmic es preveu que tingui per a la ciutat? D’on s’obtenen aquestes 

dades? Quin nombre aproximat d’assistents es preveu? A Barcelona, la mitjana 

d’espectadors els últims cinc anys ha estat d’unes 400.000 persones. Nosaltres 

estimem que podríem estar pels volts de les 200.000 durant tot el cap de setmana, 

repartides per tota la ciutat. I les estimacions que es fan a Barcelona és, com a 

mínim, d’un retorn d’1 a 5, basat en diferents informes de Barcelona Activa (ja els 

farem arribar l’enllaç d’Internet on es poden consultar). Si es comparen amb dades 

d’esdeveniments similars a ciutats de Catalunya les estimacions encara són més 

grans.  

Quin dispositiu de seguretat es preveu organitzar? Quines forces de seguretat hi 

participaran? Quin cost específic tindrà aquest dispositiu? Aquesta és una prioritat del 

projecte. La seguretat és clau i s’ha de garantir. Ja hi ha muntada una comissió 

específica en matèria de seguretat i protecció civil que ja hi està treballant. Barcelona 

comptava amb cossos de Mossos d’Esquadra, Bombers, Protecció Civil, Capitania 

Marítima, AENA, Creu Roja, Guàrdia Civil, entre d’altres. Aquesta comissió no té un 

cost específic, perquè està dintre de les funcions de tot el nostre equip tècnic. I la 

resta de dispositius de seguretat estan dins del pressupost d’aquesta empresa, que 

són tots els plans d’autoprotecció que haurà de redactar.  

Quines mesures té previst implementar l’Ajuntament per tal de mitigar l’impacte 

mediambiental de l’esdeveniment? A nivell acústic, és evident que n’hi ha moltes 
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menys per les rutes d’aproximació dels avions cap a Mataró a la zona de l’espectacle. 

Altrament, hi hagués hagut problemes amb les autoritats que porten això. Com que 

els tindrem mínim a 100 metres de la línia de la costa i es farà l’espectacle i els 

entrenaments en horaris que no són de descans, de 10 a 13 h d’un diumenge, 

pensem que l’impacte serà mínim. De tota manera, es treballarà per minimitzar 

l’impacte acústic. I a nivell de pol·lució, el fum que s’utilitza no és contaminant, perquè 

és una parafina vegetal amb colorants ecològics.  

Hi ha la previsió que aquest esdeveniment tingui continuïtat els propers anys a la 

nostra ciutat? Un esdeveniment d’aquest caire, nacional i internacional, és un 

esdeveniment de ciutat i la nostra voluntat és que tingui continuïtat i que sigui per 

molts anys.  

 

 

 

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

Popular, demana al Sr. Rey que els faciliti totes les dades per escrit. Reitero la idea 

que segurament Mataró necessita espectacles potents de ciutat, però el que s’ha 

escollit nosaltres pensem que és erroni.  

 

 

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana al Sr. Rey que li aclareixi el següent: 

quan vostè parla del fum, suposo que es refereix al fum que treuen els avions en fer 

la pirueta, perquè el combustible sí que contamina. I l’impacte de contaminació el 

tenen vostès controlat? Hi ha algun informe sobre això?  

 
 

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

que evidentment el combustible no és parafina vegetal. És veritat que contaminen els 

avions, com contaminen els cotxes i moltes altres coses. A Barcelona hi ha estudis 

fets que diuen que 10 minuts de cues al Nus de la Trinitat multipliquen per 10 el que 
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fan 6 passis d’aquests avions. No vull entrar en aquesta demagògia. En aquest cas, 

crec que els beneficis són molts més alts que aquesta contaminació.   

 

 

 

12  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA PER RETIRAR LA 

PUBLICITAT DE CAIXA LAIETANA DE TOTES LES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

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

presenta el prec següent: 

 
“A causa de la mala imatge que Caixa Laietana ha deixat a la nostra ciutat amb un 
nombre elevat de famílies afectades per l’estafa de les preferents, i les queixes que 
hem rebut de socis, aficionats, etc... que se senten dolguts i ofesos al veure la 
publicitat de la dita entitat. 
 
Des del nostre grup municipal demanem que es retiri tal com s’ha fet a l’edifici més alt 
el “skyline” la torre Maresme i altres llocs com el tramvia de Mataró, tot tipus de 
publicitat d’aquesta entitat bancària. 
 
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de 
Mataró fa el següent prec: 
 
.- Instar als clubs esportius de la ciutat a què retirin tot tipus de publicitat de Caixa 
Laietana. 
 
.- L’Ajuntament de Mataró farà un petit esforç col·laborant o bé fent-se càrrec de 
treure tota la publicitat de Caixa Laietana que encara és visible en camps i pavellons 
municipals de la nostra ciutat.” 
 
 
 
El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica que la 

gestió de la retirada dels cartells i pancartes és competència de les entitats, amb les 

quals hem parlat. El passat dilluns teníem una pancarta al poliesportiu Jaume Parera, 

una altra al camp de futbol de Cirera, una altra paret pintada al camp municipal 

d’esports del Centenari i una lona al camp de futbol del Pla d’en Boet. Tant la lona 
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del Pla d’en Boet, com la pancarta del Jaume Parera, entre els tècnics del personal 

d’Esport i el club ja s’han retirat. Respecte a la que hi ha al camp del Cirera, l’entitat 

ens ha dit que en breu ells mateixos ho arreglaran, pintant, etc.  

Ara bé, al camp del Centenari tenim un problema: és una paret lateral del Mora, 

sobre d’una teulada, i aquí es necessita una bastida i una grua. Estem mirant com 

fer-ho perquè ens costi el mínim possible i poder-ho retirar aviat. Esperem que de 

cara a l’inici de la propera temporada ja ho tinguem fora.  
 

 

13  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA RESPECTE LA “FESTA DEL CEL”. 
 

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 11 de l’ordre del 

dia. 

 

 

14  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE UN PRESSUMPTE FRAU MILIONARI A 

L’ERARI PÚBLIC QUE HA TINGUT LLOC A MATARÓ. 
 

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

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

 
“Arrel de les notícies aparegudes en diversos mitjans de comunicació sobre un 
pressumpte frau milionari a l’erari públic, hem pogut saber que alguns dels detinguts 
operaven a Mataró. 
 
Segons aquestes informacions, les persones detingudes estan acusades de delictes 
contra l’Hisenda Pública i la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors i 
treballadores, falsedat documental i estafa. 
 
Un cop s’han conegut aquests fets, hem pogut constatar a través de diversos 
testimonis que, efectivament, havien estat víctimes de contractes fraudulents. Se’ns 
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ha explicat que havien arribat a pagar fins a 3.000 euros per contractes de treball que 
després resultaven o bé falsos o bé els empresaris no estaven al corrent de 
pagament a la Seguretat Social, amb la qual cosa els era impossible validar el 
contracte de treball davant del Departament de Treball de la Generalitat, cosa que els 
impedia, per exemple, regularitzar la seva situació legal. 
 
Val a dir que, un cop més, Mataró és notícia per una qüestió gens positiva per a la 
nostra imatge: 
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA presenta les següents PREGUNTES: 
 
PRIMERA.- Per què davant de la gravetat d’aquests fets el govern municipal no ha 
informat a la resta de grups del consistori? 
 
SEGONA.- Coneix el govern municipal l’abast de l’operació pel que fa a Mataró? 
Nombre de persones implicades, imports defraudats, persones afectades, etc. 
 
TERCERA.- A través dels diferents organismes de l’Ajuntament: Benestar Social, 
Servei d’ocupació, etc., no s’ha detectat cap cas en què es denunciessin aquestes 
pràctiques fraudulentes? 
 
QUARTA.- Ha parlat el govern municipal amb les entitats socials i/o amb les 
associacions d’empresaris de la nostra ciutat per tal de recollir informació de primera 
mà sobre aquestes pràctiques de frau que es realitzen a la nostra ciutat? Si no ho ha 
fet, pensa fer-ho? Si ho fa, ens informarà puntualment i detalladament als grups de 
l’oposició? 
 
CINQUENA.- Creu el govern municipal que pot fer quelcom més del que ha fet fins 
ara, per prevenir fraus com aquest a la nostra ciutat?” 
 

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

Manteniment, en resposta a la primera pregunta, diu que no s’ha informat perquè es 

tracta d’un tema estrictament policial que no té relació ni amb l’Ajuntament ni amb les 

nostres competències. I perquè cap servei d’aquest Ajuntament va rebre ni cap 

denúncia ni cap comunicació respecte d’aquest frau milionari. Evidentment, si algú 

hagués comunicat aquesta anomalia a l’Ajuntament, aquest hagués actuat 

contundentment per defensar els interessos de les persones presumptament 

estafades. Però no ha estat així. Les denúncies han estat policials i administratives, 

per la qual cosa primer ha actuat la justícia.  

Pel que fa a la segona pregunta, segons la informació que ens ha facilitat el cos 

nacional de policia, perquè és el cos policial que ha tingut intervenció en aquest cas, 

es van citar a Mataró 78 persones que posteriorment van ser detingudes a Barcelona 
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pel fet d’estar cobrant una prestació de subsidi d’atur per haver estat donats d’alta a 

la Seguretat Social a diferents empreses fictícies no arribant cap d’ells a treballar-hi. 

El màxim responsable de la trama era un ciutadà espanyol, amb l’assessorament 

d’una gestoria de la ciutat. No li puc donar més informació, ja que ni tan sols el cos 

nacional de policia de Mataró tenia aquesta informació, perquè era una investigació 

que portaven directament des de la central de Madrid.  

Així doncs, no hem tingut ni a través de Benestar Social ni dels Serveis d’Ocupació ni 

de cap policia de les que operen a Mataró cap coneixement d’aquest afer, perquè no 

s’havia presentat ni cap queixa ni cap denúncia ni cap reclamació.  

En relació amb la quarta pregunta, el govern municipal està en permanent contacte 

amb les entitats socials i associacions d’empresaris i en cap d’aquestes reunions 

mantingudes periòdicament no se’ns ha expressat cap neguit ni preocupació per 

aquestes pràctiques fraudulentes, que en cap cas podem considerar generalitzades. 

En tot cas, és la justícia qui s’ha d’encarregar de perseguir aquesta mena de trames.  

En resposta a la cinquena pregunta, si bé sap que en matèria de Seguretat Social els 

municipis no tenim competència, la prevenció d’aquests fraus correspon íntegrament 

a l’administració de l’Estat i a la Generalitat, però, malgrat això, Mataró ha estat 

precursora en matèria de Responsabilitat Social Corporativa i mantindrem i 

millorarem si cal la nostra relació amb els grups d’interès o amb els àmbits d’actuació 

que correspongui per poder estar assabentats de tot el que esdevingui. El reforç 

d’aquests valors i d’aquesta responsabilitat són una prioritat d’aquest govern i 

continuarem incidint-hi.  
 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, creu que potser la Sra. Calpe ha incorregut en 

una contradicció. M’ha dit que el tema és estrictament policial i, en canvi, és el cos de 

policia nacional qui l’ha informada. És per això que li demano que ens n’informi a la 

resta de grups municipals.  
 

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

Manteniment, aclareix que el que volia dir és que de vegades un s’assabenta de fets 
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perquè hi ha particulars que vénen a posar denúncies. Però, en aquest cas, és el 

centre d’investigació de Madrid qui investigava el frau a instàncies de la Seguretat 

Social, i, per tant, ells van començar una investigació que es va destapar arran de les 

detencions, però fins aleshores l’Ajuntament no en tenia cap coneixement. Quan ho 

van saber vostès per la premsa, també ho vam saber nosaltres. La informació que he 

obtingut ara és de la policia nacional de Mataró, però perquè l’hem demanada 

expressament i, al seu torn, ells també l’han hagut de demanar a Madrid.  
 

 

 

15  -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ DEMANI LES MILLORES NECESSÀRIES PER TAL 

D’EVITAR ELS TALLS DE LLUM.  
 

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

Catalunya, presenta el prec següent: 

 
“Durant els últims mesos diferents zones de la ciutat han patit talls de 
subministrament de l’enllumenat públic, això ha passat tant a Cerdanyola com 
Rocafonda i el passat 28 de Maig es va produir un tall al Barri de l’Esperança, 
entenem que degut a la forta tempesta que va caure sobre Mataró. 
 
És cert que l’últim tall és imputable a les condicions atmosfèriques, però no és el cas 
dels anteriors. 
 
Un altre problema que es produeix amb relativa freqüència és el tall de funcionament 
de la senyalització semafòrica quan es produeix una aiguat, amb i sense descarrega 
elèctrica, cosa que ha passat en nombroses ocasions. 
 
És per tot això que formulem al Govern Municipal el següent Prec: 
 
-L’Ajuntament de Mataró realitzarà un informe sobre les causes d’aquests talls de 
l’enllumenat públic de la ciutat i de la senyalització semafòrica per tal de posar una 
solució definitiva a aquesta problemàtica ja sigui per part dels propis serveis 
municipals  o bé si és un problema imputable a les companyies que ens subministren 
l’electricitat, per exigir a aquestes que posin una solució definitiva a aquest problema.” 
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, accepta el prec. De fet, sempre que hi ha una fallada de l’enllumenat 

públic o de la senyalització semafòrica el que busquem és la causa i, per tant, trobar 

la solució adequada.  

Les fallades d’enllumenat públic i també dels habitatges privats que hi va haver van 

ser fallades del subministrament elèctric de la companyia, és a dir, no imputables a la 

xarxa pública. Per tant, el que sí que ja farem és requerir a la companyia per tal que 

faci el manteniment que pertoca a les línies de la xarxa de baixa tensió perquè no es 

vegi afectat el subministrament i els serveis per culpa de sobrecàrregues d’ús i/o es 

minimitzin el màxim possible quan hi hagi descàrregues elèctriques climatològiques. 

Per tant, ho farem.  

Respecte a les avaries semafòriques, totes les instal·lacions semafòriques que tenim 

a Mataró disposen d’una protecció contra la sobreintensitat, sobretensions i 

derivacions al terra, segons la normativa. Quan hi ha llamps i salten aquestes 

proteccions això és el que fa que els semàfors s’apaguin. I no es poden tornar a 

activar si no és manualment, la qual cosa fa que es trigui una mica.  

Evidentment, si hi ha un tall de llum i marxa el corrent elèctric també s’apaguen 

aquests semàfors i s’han de tornar a activar manualment.  

De totes maneres, també farem el requeriment a la companyia elèctrica perquè 

protegeixin el subministrament i no es vegi afectada la regulació semafòrica per 

aquest motiu.  

 
 

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

Catalunya, respon que qui havia de donar a l’interruptor del semàfor del carrer 

Tetuan amb Biada ha trigat tres dies.  

 

 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde, demana a la Sra. Calpe que ho comprovi i així 

es pugui tractar aquesta qüestió en comissió informativa, amb la presència dels 

tècnics.  
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16  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL TÈCNIC 

DE CULTURA POPULAR. 
 

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

Popular, presenta la pregunta següent : 

 
“El tècnic de cultura popular i tradicional de la Direcció de Cultura de l'Ajuntament de 
Mataró  tenia el seu lloc de treball des del 2 de gener de 2012 després d’un procés de 
selecció públic arran d’una baixa laboral per malaltia. 
 
Atès que el passat 6 de febrer de 2014 es notificà al llavors tècnic de cultura popular i 
tradicional de la Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró que el seu contracte 
per substitució quedava extingit perquè la persona a la qual substituïa es 
reincorporava. 
 
Atès que la persona a la qual aquest tècnic substituïa no s'ha reincorporat al seu lloc 
de treball. 
 
Atès que tenim coneixement que aquest lloc de treball ha estat cobert per un altre 
tècnic de l'Ajuntament de l'Àrea de Participació Ciutadana. 
 
El Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular formula les preguntes següents: 

1. Per quin motiu se li extingí el contracte a aquesta persona si la tècnica 
substituïda no es reincorporà? 

2. Es té la certesa jurídica que no s’han vulnerat els drets laborals del tècnic de 
cultura popular? 

3. Per quin motiu es cobrí aquesta plaça amb un tècnic de l'Ajuntament d'un altre 
departament? 

4. Qui assumirà les tasques d'aquesta persona a l'Àrea de Participació?” 

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

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

pel fet que el Sr. Safont-Tria hagi formulat aquesta pregunta al ple, atès que si li 

interessa el tema a la comissió informativa podria obtenir molta i millor informació. 
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Justament aquesta pregunta afecta una persona de la seva formació política i que és 

regidor d’un ajuntament de la comarca. És precisament per això que vostè pot 

incórrer, i també nosaltres, en una qüestió de conflicte d’interessos. Aquest senyor 

legítimament ha formulat una demanda judicial i, per tant, podem caure en aquest 

conflicte.  

Permeti’m que, malgrat li respondré la pregunta, sigui el més breu possible. I si vostè 

hi té interès, l’emplaço a parlar-ne a la Comissió d’Administració i Atenció Ciutadana, 

on es tracten els temes de recursos humans, o a la de Participació i Serveis a les 

Persones.  

Efectivament, el Sr. Ribet, a partir del gener del 2012, va substituir una persona 

d’aquest Ajuntament que es trobava en baixa d’incapacitat temporal. Al mes de 

febrer, l’Institut Nacional de la Seguretat Social va comunicar a aquest Ajuntament 

que la persona afectada ja no estava afectada en cap incapacitat per desenvolupar la 

seva feina, i és per això que va cessar el Sr. Ribet. Tant perquè així ho preveu la 

legislació com perquè és el que aquesta casa acostuma a fer darrerament, atesa la 

situació econòmica actual, el lloc de treball del Sr. Ribet, regidor de l’Ajuntament de 

Premià de Mar, ha estat cobert per una persona de la casa, de la mateixa manera 

que ha passat amb altres llocs de treball, com és el cas d’una tècnica de Participació 

Ciutadana que en aquest moment està desenvolupant la seva feina al Servei de 

Família i amb tasques relacionades amb joventut.  

Pel que fa a Participació Ciutadana, seguint la mateixa tònica i la mateixa política, i a 

través d’un procés intern per accedir i promocionar els treballadors de la casa, s’ha 

fet una selecció per tenir una llista de tècnics mitjos de l’àrea de Participació i Serveis 

a les Persones i s’han cobert aquests llocs al Servei de Projectes Transversals, 

Participació i Ciutadania. En aquest moment tenim tots els llocs coberts i els serveis 

estan treballant amb la màxima normalitat.  

 

 

 

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

Popular, demana que el Sr. Secretari faci un informe per si s’ha incorregut en algun 

defecte de forma o per si el Sr. Fernàndez ha comès alguna irregularitat. Estic 

sorprès pel fet que vostè hagi citat un nom quan aquí ningú no ha parlat de noms. 
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Entenc que hi ha una qüestió de privacitat que vostè s’acaba de saltar donant 

informacions que no pertoquen, ja siguin de militància o altres.   

La CUP, quan algun treballador de la casa ens ha vingut a demanar que reclaméssim 

explicacions sobre el seu cas, sempre ho hem fet. Sempre hem estat al costat dels 

treballadors, siguin del color que siguin i vinguin d’on vinguin. 

Nosaltres lamentem que hi hagi una persona més a l’atur i que quan vostès diuen 

que no poden ampliar la plantilla, en realitat el que fan és utilitzar una escletxa legal 

d’una manera hàbil. 

Cal replantejar molt la vinculació i la relació que tenim i com tractem la nostra 

plantilla, en el sentit que quan es fan servir certs tripijocs per acabar deixant al carrer 

una persona s’han de tenir més arguments que els que s’han exposat.  

 

 

 

17  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS CRITERIS DE 

SELECCIÓ DELS PONENTS ALS ACTES INSTITUCIONALS 

ORGANITZATS I/O COORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ. 
 

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

Catalunya, presenta la pregunta següent: 

 
“El fet d’escollir els ponents que intervenen als actes institucionals organitzats i/o 
coorganitzats per l’Ajuntament de Mataró ha estat sempre una potestat del Govern 
Municipal, és veritat que és difícil acontentar a tots els Grups Municipals  en la tria 
dels esmentats ponents, però també és veritat que durant aquest mandat hem tingut 
la sensació de que la tria a obeit sovint a un interés partidista del Grup del Govern, 
que no podem oblidar que no té el suport ni tant sols d’un terç del Ple. 
 
Si en alguna altra ocasió ja hem trobat escandalós l’orientació política de molts dels 
ponents triats per fer conferencies,  com va ser el cas de les conferències sobre 
economia del Tecnocampus on van participar com a Ponents personalitats d’una 
claríssima tendència política, entre d’altres el sr. Tremosa que aleshores era un 
càrrec polític del mateix partit que dona suport al Govern Municipal i que fa poques 
setmanes ha estat el candidat de CiU a les eleccions europees, ara i amb una 
distància de molts pocs mesos hem vist com s’ha convidat no una si no dues vegades 
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al Jutge Santiago Vidal, que va pronunciar la Conferència Institucional amb motiu de 
la Diada de l’Onze de Setembre i més recentment ha impartit una conferència sobre 
el valor de la justícia amb motiu de la campanya de Mataró Ciutat de Valors. 
 
Davant d’aquesta manera d’actuar que no podem compartir i que clarament atempta 
contra la pluralitat de la composició del nostre Ajuntament el Grup Municipal del 
PPCMataró presentat les següents Preguntes: 
 
1.-Qui són els criteris per escollir els ponents que intervenen en els diferents actes 
que realitza l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes depenents? 
 
2.-Quins ha estat els criteris per escollir al sr. Santiago Vidal per parlar sobre Justícia 
quan feia pocs mesos que havia participat ja en una conferència a l’Ajuntament de 
Mataró? No hi havia una altra possibilitat per escollir un altre ponent? 
3.-Ha cobrat el Sr. Santiago Vidal alguna quantitat per tal de pronunciar aquestes 
conferències? 
 
4.-Tal i com va contestar el Sr. Miquel Rey quan li varem preguntar sobre els criteris 
de tria dels conferenciants que van intervenir al primer cicle de conferències del 
Tecnocampus, s’ha obert el ventall de Ponents al segon cicle de conferències i s’ha 
convidat a alguna de les persones que ell mateix va esmentar en aquella resposta?” 
 
 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, en resposta a la 

primera pregunta, afirma que, en funció de la temàtica de l’acte, l’Ajuntament de 

Mataró busca la persona que creu que pot aportar més valor afegit, perquè ha creat 

pensament sobre la qüestió o perquè ha treballat la temàtica corresponent. És a dir, 

es busquen perfils intel·lectualment sòlids, acadèmicament inqüestionables i 

institucionalment correctes. Aquests són els criteris que s’apliquen. 

Pel que fa a la segona pregunta, en aquest cas no s’han aplicat aquests criteris 

perquè quan el Sr. Santiago Vidal va venir a parlar de justícia no el va anar a buscar 

l’Ajuntament de Mataró sinó l’Associació Cultural Valors, que era l’organitzadora de 

l’acte.  

En referència al cobrament, l’Ajuntament de Mataró no ha pagat cap import al Sr. 

Vidal per la conferència que va impartir amb motiu de l’Onze de Setembre del 2013. 
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El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, diu, a 

nivell del TecnoCampus, que els cicles d’economia no són actes organitzats per 

l’Ajuntament de Mataró, ni tan sols on la presidència, ni el patronat ni la gerència del 

TCM hi tenen res a dir. Estan organitzats des de la Facultat d’Empresa de l’antiga 

Escola Universitària del Maresme, igual que fa la Universitat de Barcelona i el 

Parlament no pregunta res sobre els ponents. 

Dit això, és cert que hi ha alguns ponents que tenen un marcat caire polític, de tots 

els colors, i d’altres que no: el Sr. Antón Costas, Sr. Joan Majó, el Sr. Tugores, la Sra. 

Muriel Casals, el Sr. Jordi Pujols, el Sr. Bel, el Sr. Soy, el Sr. San Julián...  

Nosaltres atenem el professor responsable del cicle en concret, que és qui fa les 

propostes i disposa de les sales. Preferiríem i ens agradaria tenir molt més ventall i 

és per això que estem sempre oberts a propostes que des del Patronat ens puguin 

fer arribar.  

 

 

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

Catalunya, recorda que fa pocs dies la nostra policia local va atorgar una distinció al 

jutge degà de Mataró per la seva trajectòria i considera que, parlant de la justícia i de 

l’actuació en els casos de les preferents, ell hagués estat un digne ponent. Hagués 

estat, a més, un reconeixement a la seva feina perquè les primeres sentències 

d’Espanya sobre preferents han sortit de la nostra ciutat.  

D’altra banda, em consta, ni que sigui de manera indirecta (a través d’una 

subvenció), que l’Ajuntament de Mataró sí que ha pagat al Sr. Vidal per la seva 

conferència.  

Sr. Rey, el que no em quadra del que ha dit és que fa un any i escaig vostè em deia, 

respecte d’aquesta qüestió: “També m’agradaria demanar-li la seva ajuda per poder 

portar, per exemple, algú significat d’algun Ministeri de Madrid. El que es tracta és de 

compartir visions i de parlar de futur d’una manera tècnica.” Però això no s’ha produït 

ni m’ha demanat cap ajuda.  

D’altra banda, el que ens sembla del tot inversemblant és que en aquest segon cicle 

de conferències caiguem un altre cop en un ventall de personalitats monocolor. Ho 

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, explica al Sr. 

López que l’Associació Cultural Valors fa anys que organitza aquest tipus d’actes, 

amb una temàtica concreta, convidant qui creuen convenient.  

 
 

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

que l’ajuda es pot demanar però també es pot donar. Insisteix que aquests cicles no 

els organitza el TCM.  

La llista del segon cicle: Carles Manera, Joan Majó i Cruzate, Jordi Vaqueria, Javier 

San Julián, Martí Perallada, Oriol Amat, Francesc Granell, Josep Maria Álvarez, Joan 

B. Casas, Antoni Soy, Joan Tugores i Maite Vilalta.  

 

 

 

18   -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PROGRAMA JUNTS PER L’ESPORT I 

LES PROPOSTES DE FINANÇAMENT PER L‘ESPORT DE 

MATARÓ. 
 

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

següent: 

 
“El finançament dels clubs esportius és un dels grans reptes per l’esport. Des de 
l’àmbit públic, a banda del finançament líquid en forma de subvencions i el 
finançament en instal·lacions i el seu manteniment, cal poder generar oportunitats de 
trobada entre l’àmbit esportiu i l’àmbit privat per fer coincidir els interessos d’uns i 
altres per sortir-ne tots beneficiats - sobretot els clubs i l'esport 
 
Per aquest motiu, i tal i com ja em preguntat en anteriors Plens municipals, el Grup 
Municipal Socialista vol saber com estan evolucionant els projectes d’esponsorització 
que es porten a terme des de la Direcció d’Esports, tan el Junts per l’Esport de  
Mataró com d’altres iniciatives, pel que els formulem les preguntes següents: 
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1. Com està funcionant la campanya Junts per l’esport? Al Ple de febrer del 2013 vam 
preguntar el mateix i ens van respondre que el pla s’havia consolidat durant el 2012 i 
que pel 2013 volien impulsar una segona fase d’ajust del Pla. Com ha anat? 
 
2. Quins resultats concrets n’han obtingut els Clubs? Quants patrocinis s’han generat 
i quines quantitats econòmiques? Com ha evolucionat respecte als anys anteriors? 
 
3. Hi ha més propostes a banda de la campanya Junts? Com estan funcionant? 
 
4. Quins objectius concrets tenen per l’any 2014 en projectes per ajudar als clubs a 
obtenir nou finançament que no sigui públic?” 
 
 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, en resposta a la 

primera pregunta, diu que entre les moltes tasques de la Direcció d’Esports hi ha 

ajudar a fer fortes les entitats esportives de la ciutat. En aquest cas, sap que tenim 

per davant el programa “Junts per l’Esport”, que consisteix a visualitzar els diferents 

patrocinadors que ajuden els clubs i entitats esportives de Mataró. En aquest sentit, 

s’ha mantingut l’acord amb M1TV per continuar fent les retransmissions esportives 

els caps de setmana, el programa “Carnet esportiu” on apareixen els diferents 

patrocinadors, també s’han renovat els plafons que hi ha a les instal·lacions, ens hem 

posat al dia amb els patrocinadors que s’han donat d’alta o de baixa, etc.  

Com li vaig dir al febrer del 2013, quan em va preguntar també per això, cal 

evolucionar i adaptar-nos a l’entorn al qual ens trobem. Cal trobar la manera de 

beneficiar les entitats esportives en aquesta situació canviant. Hi ha hagut una sèrie 

de converses mantingudes amb diferents entitats esportives de la ciutat, en les quals 

ens han expressat la dificultat que tenen, malgrat l’oferta de visualització de televisió, 

per trobar patrocinadors i tancar acords. Hi ha la conjuntura econòmica però també 

altres factors, com la resposta de la imatge que rep la entitat o la seva finalitat social, 

etc.  

Sota el paraigua del “Junts per l’Esport” vam crear l’Oficina de Servei als Clubs, de la 

qual vam donar compte al Consell Municipal d’Esports i en comissió informativa, així 

com al ple. Aquest programa s’ha tirat endavant i ha de servir per dotar els clubs de 

diferents eines per cercar patrocinadors i tirar endavant nous projectes innovadors i 

aconseguir més ingressos per a l’entitat, millor imatge i millor relació directa i eficient, 
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utilitzant les noves tecnologies, tant amb els usuaris com amb l’entorn de l’entitat. 

S’hi està treballant. Consistia en 12 sessions i ara en queden 8.  

En resposta a la segona pregunta, aquest any tenim una entitat més, la Unió 

Esportiva Boet de Bàsquet, que ha tingut la sort de tancar uns acords amb una 

benzinera low cost de la ciutat. Els esforços són molts però costa molt acabar de 

tancar acords amb qualsevol empresa. A més, estem orfes encara d’aquella Caixa 

Laietana que donava suport a l’esport local.  

Pel que fa a la tercera pregunta, hem engegat l’Oficina de Servei als Clubs, que està 

funcionant molt bé, però també hi ha tot el suport a aquelles iniciatives que els clubs i 

les entitats ens proposen: campus, cursos de tecnificació, torneigs, curses, etc. 

Estem completament oberts a la ciutat, així com a exhibicions, etc.  

Quant al quart punt, el nostre objectiu és seguir treballant i donant resposta a les 

necessitats de l’esport a la ciutat, potenciar encara més el “Junts per l’esport”, definir 

nous criteris per actualitzar quins clubs poden formar part de la campanya d’aquest 

programa, continuar posant al dia i actualitzant-ho tot, continuar amb l’Oficina de 

Servei als Clubs, etc.  
 
 

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, considera que continuem 

igual que el primer dia. Es treballa molt però no es fa molta feina.  

Seguim tenint els mateixos reptes, que són com trobar finançament, més enllà del 

públic, per a les entitats de la societat civil. Està molt bé que s’hagi obert l’Oficina, 

però hem d’assolir l’objectiu d’aconseguir ingressos no públics per a les entitats 

esportives. Temo que haurem perdut quatre anys perquè no ho haurem aconseguit. I 

el que jo voldria és veure una llista de què ha aconseguit cada entitat i la procedència 

dels ingressos.  

 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, respon que no 

defalliran en aquest objectiu. És difícil tancar acords amb qualsevol empresa però 

continuaran treballant-hi.  

Aprofito per agrair a totes les empreses que donen suport a l’esport de la ciutat tot 
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l’esforç que fan. I també gràcies a les juntes directives de tots els clubs.   
 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, demana al Sr. Galbany que faci arribar al Sr. 

Pera la resposta a la seva pregunta concreta, perquè aquesta informació, encara que 

sigui poca, la tenen.  

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart d’onze 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 
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