
ACTA NÚM. 07/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 8 DE MAIG DE 2014.

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

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

maig 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)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR      (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO      REGIDOR       (PP)
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZREGIDOR        (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

3068/2014 de 5 de maig

Assumpte:  Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 8 de maig 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 8 de maig 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 les Actes de les sessions ordinàries de 6-3-2014, de 3-4-
2014  i extraordinària de 29-4-2014.

2 DESPATX  OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració  Institucional  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  Candidatura
d’Unitat Popular en suport a la Plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a la
lluita pels cabals ambientals. 

2.2 Declaració  Institucional  que  presenta  el  grup  municipal  Socialista  contra  la
pobresa energètica. 

2.3 Declaració  Institucional  que  presenta  el  grup  municipal  d’Iniciativa  per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per rebutjar les interlocutòries
del TSJC en contra de la immersió lingüística a les escoles.

2.4 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i  Unió
amb motiu dels 35 anys d’Ajuntaments democràtics.
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DICTAMENS

Alcaldia

3 Informe de l‘activitat de Defensor del Ciutadà anys 2012 i 2013.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos

4 Aprovació dels preus públics de l'Escola Municipal de Música per al curs 2014-
2015.

5 Aprovació dels preus públics de l' Institut Miquel Biada per al curs 2014-2015.

6 Aprovació dels preus públics de l'Aula de Teatre per al curs 2014-2015.

Servei de Gestió Econòmica

7 Cessió d'ús a favor de la Fundació del Maresme d'uns terrenys i instal•lacions de
la finca Santa Maria de Cirera - Les Sureres

8 Concessió demanial de l'ermita Santa Maria de Cirera

9 Concessió demanial de l'edifici Cafè del Mar a favor de la Fundació Unió de
Cooperadors.

10 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat ple Ple i el
Ministeri al juny del 2012.

11 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la
morositat,  i  per al  compliment  en la presentació de l’informe trimestral de la
Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Servei de Compres i Contractacions

12 Aprovació de la liquidació de l'exercici 2013 del servei urbà de transport públic
"Mataró Bus".

13 Aprovació del pressupost per l'exercici 2014 del servei urbà de transport públic
"Mataró Bus".
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14 Adjudicació  de  la  concessió  demanial  de  l’ús  privatiu  d’un  terreny  al  Parc
Forestal de Mataró.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
   

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

15 Aprovació  inicial  de  la  modificació  puntual  del  Pla  general  d’ordenació
municipal relativa a l’UA-87 Entorns Biada.

16 Aprovació  del  Text  refós  de  la  modificació  del  PGOM  96  àmbit  discontinu
Cirera-Rocafonda. 

17 Adhesió a l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per “Un
salt  endavant  del  Pacte  dels  Alcaldes  i  les  Alcaldesses  i  per  una  Energia
sostenible local”.

18 Adhesió a la Declaració de Vilanova i la Geltrú, de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap  a  la  Sostenibilitat,  per   “l’adaptació  als  efectes  del  canvi  climàtic  en  el
territori i el litoral”.

Via Pública

19 Imposar sanció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 Proposta de Resolució que presenten els  grups municipals de Convergència i
Unió  i   Socialista  per  l’adhesió  a  la  commemoració  del  Centenari  de  la
Mancomunitat de Catalunya.

21 Proposta  de  Resolució  que  presenten  els  grups  municipals  d’Iniciativa  per
Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i  Alternativa  i  la  Candidatura  d’Unitat
Popular per tal d’instar al govern municipal a prendre les mesures adients per
atendre els i les joves i adolescents davant la implantació per al curs 2014-2015
de  la  nova  etapa  educativa  prevista  en  la  LOMCE  anomenada  “Formació
Professional Bàsica”.

22 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals a instàncies de la
Plataforma Estafabanca Mataró, per declarar persones “Non Grates” a la ciutat
de Mataró als Srs. PDL i  JIG com a màxims responsables de Caixa Laietana
durant l’estafa de les preferents.
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PRECS I PREGUNTES

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la
demanda  d’informació  per  part  de  l’Oficina  Antifrau  de  Catalunya  a
l’Ajuntament de Mataró.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
les mesures  que va anunciar  el  regidor de Cultura  que es prendrien sobre el
desenvolupament del Carnaval.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la
situació dels pisos adaptats de PUMSA al carrer Vasco Nuñez de Balboa.

26 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –
Esquerra Unida i Alternativa sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Mataró.

27 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  Socialista  sobre  els  terminis  de
reconstrucció de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

28 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  Socialista  sobre  el  Conveni  de
col•laboració signat entre els Ajuntaments de Mataró i Barcelona.

29 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el nombre d’habitatges
cedits  per  entitats  financeres  que el  Govern Municipal  ha  destinat  a  lloguers
socials.

30 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular
(CUP) referent a les queixes dels usuaris dels autobusos interurbans de l’empresa
Casas.

31 Prec  que  presenta  el  grup  municipal  de  Plataforma  per  Catalunya  sobre  la
possibilitat d’habilitar un servei de notificació d’actes incívics.

L’Il.lm. Sr. President, abans de començar el Ple de gener, indica que hi ha un acord

de  4-11-2010  en  el  qual  aquest  Ple  per  unanimitat  es  va  adherir  al  Manifest

Institucional del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar

el compromís d’expressar públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1

minut de silenci  en senyal  de dol per la mort de dones per violència masclista al

nostre municipi o a Catalunya.

Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci.

A continuació passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 
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1   -  APROVACIÓ,  SI  S'ESCAU,  DE  LES  ACTES  DE  LES

SESSIONS  ORDINÀRIES  DE  6-3-2014,  DE  3-4-2014   I

EXTRAORDINÀRIA DE 29-4-2014.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

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 5 de maig de 2014.

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular en suport a la Plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i a
la lluita pels cabals ambientals. 

Acord  adoptat  per  unanimitat  de  tots  els  grups  municipals  en  Junta  de
Portaveus de 5 de maig de 2014.

El Portaveu del Partit Popular de Catalunya (PPC) no era present a la reunió,
en el moment de les votacions. 

El regidor Xavier  Safont-Tria, portaveu del grup municipal  de la Candidatura

d’Unitat Popular, llegeix la part dispositiva dels acords:

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Mataró a la Plataforma en Defensa de
l’Ebre

2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de
l’Ajuntament  de Mataró al  Pla  hidrològic  de la  Demarcació  Hidrogràfica de
l’Ebre aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 de febrer de 2014.

3. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni
que no pot estar en mans d’interessos privats.
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4. Fer  arribar  aquests  acords  a  la  Plataforma en Defensa  de  l’Ebre,  C/Enric
d’Ossó, 23, Tortosa, 43500 i al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio
Ambiente.”

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista contra
la pobresa energètica.

Acord adoptat  en Junta de Portaveus de 5 de maig de 2014,  amb els vots
favorables  dels  grups  municipals  de  PSC,  PxC,  ICV-EUiA i  CUP (14)  i  les
abstencions de l’alcalde i del grup municipal CIU (9). 

El Portaveu del Partit Popular de Catalunya (PPC) no era present a la reunió,
en el moment de les votacions

La regidora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, llegeix la

part dispositiva dels acords:

1) Derogar  el  Decret  Llei  6/2013,  del  23  de  desembre,  pel  qual  es
modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 

2) Presentar  una  nova  legislació  que  garanteixi  el  mínim  necessari
impedint  la  suspensió  del  tall  de  subministrament  d'electricitat,  aigua  i  gas
durant tot l'any per a persones i famílies en condicions de vulnerabilitat que es
determinin pels serveis socials, condonant el deute per impagament d'aquests
serveis. 

3) En tant les companyies distribuïdores no facin efectiva la bonificació
del  dret  i  la  condonació  del  deute,  la  Generalitat  de  Catalunya  destinarà
anualment  una partida  pressupostària  amb aquesta finalitat,  quedant  com a
deute pendent de traspassar a la distribuïdora. 

4) Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre
Pobresa Energètica i,  de manera immediata,  crear i  convocar la taula sobre
pobresa energètica. 

5) Aprovar un pla d'estalvi energètic per a la rehabilitació d'habitatges on
resideixen famílies en situació de vulnerabilitat.

6) Aprovar programes de suport als ajuntaments que vulguin intervenir en
el mercat de la generació i distribució d'energia.”
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2.3   Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i  Alternativa  per  rebutjar  les
interlocutòries  del  TSJC  en  contra  de  la  immersió  lingüística  a  les
escoles.

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

El Portaveu del Partit Popular de Catalunya (PPC) no era present a la reunió,
en el moment de les votacions

El  regidor  Esteve  Martinez,  portaveu  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per

Catalunya Verds-EUIA, llegeix la part dispositiva dels acords:

“PRIMER.- Rebutjar el contingut de les cinc interlocutòries emeses el passat 31
de  gener  per  la  secció  cinquena  de  la  sala  contenciosa  administrativa  del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a les direccions de cinc centres
educatius a fixar un 25% de l'horari lectiu en castellà.

SEGON.- Instar al Govern municipal  a que ofereixi  tot  el suport  necessari  a
aquests  centres  educatius  de  la  nostra  ciutat  afectats  per  aquestes
interlocutòries, i als que es puguin veure afectats en un futur, per tal que puguin
aplicar el model lingüístic establert a l'ensenyament català.

TERCER.-  Donar  suport  i  fer  una  crida  a  la  participació  a  la  cercavila
multitudinària per l’escola catalana a Barcelona el proper 14 de juny, convocada
per Som Escola,  per ratificar la unitat cívica al  voltant de l’escola catalana i
mostrar el rebuig social a la judicialització i politització dels usos lingüístics a les
aules, tant a la LOMCE com a la recent sentència del TSJC.

QUART.- Comunicar els presents acords a les entitats Som Escola, Assemblea
Groga,  Òmnium  Cultural,  Plataforma  per  la  Llengua  i  Assemblea  Nacional
Catalana, així com als sindicats CCOO, UGT i USTEC. En el cas que aquestes
entitats tinguin secció local o comarcal a Mataró o el Maresme, aquests acords
es comunicaran  a  aquestes  seccions.  En  cas  contrari,  es  farà  a  les  seves
respectives direccions nacionals.”
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2.4  Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i
Unió amb motiu dels 35 anys d’Ajuntaments democràtics.

Acord adoptat  en Junta de Portaveus de 5 de maig de 2014,  amb els vots
favorables dels grups municipals de l’alcalde i dels grups municipals CIU, PSC,
PxC i ICV-EUiA  (22) i l’abstenció del grup municipal CUP (1). 

El Portaveu del Partit Popular de Catalunya (PPC) no era present a la reunió,
en el moment de les votacions

El senyor Joan Mora, Alcalde President, llegeix la part dispositiva dels acords:

“Primer.- Adherir-se  a  la  declaració  amb motiu  dels  35  anys  d'ajuntaments
democràtics al servei de la ciutadania de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

Segon.- Donar lectura solemne del contingut d’aquesta declaració en el proper
Ple Municipal que es celebri.

Tercer.- Comunicar  aquests  acords  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  i
Comarques  i  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  així  com  a  la  vice-
presidència de la Generalitat de Catalunya.”

A continuació, el Sr. Alcalde passa a llegir la Declaració Institucional:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DELS 35 ANYS 
D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

Enguany es compleixen 35 anys d’ajuntaments democràtics i és per aquest 
motiu que les dues entitats municipalistes del País, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, han volgut 
posar en valor tots aquests anys de servei a la ciutadania que han dut a terme
els electes locals de i, tenint en compte que el dia 19 d'abril és el Dia del 
Municipi, han fet púbica una declaració institucional conjunta.
Des de l’Ajuntament de Mataró compartim plenament el contingut d’aquesta 
declaració, les seves reivindicacions i el reconeixement a tots els electes 
locals que durant aquests trenta-cinc anys han estat al capdavant dels pobles 
i ciutats del País.
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DICTAMENS

ALCALDIA

3  - INFORME DE L‘ACTIVITAT DE DEFENSOR DEL CIUTADÀ

ANYS 2012 I 2013.

El  senyor  Jordi  Puigderrajols,  Defensor  del  Ciutadà de Mataró,  presenta l’informe

anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2012 i 2013 :

“Sr. Alcalde, Sres. Regidores, Srs. Regidors, Sres. i  Srs.

Bona tarda a tothom.

Com cada any, i encara que sigui repetitiu, haig de recordar que una de les tasques
d’un Síndic o Defensor, apart de tramitar i resoldre queixes, es fer pedagogia del que
és i representa el dret a una bona administració recollit en el nostre ordenament legal,
en dues vessants, davant la ciutadania en general i dins de la mateixa administració.

Pedagogia sobre els principis que conformen el dret a una bona administració, molt
variats i  referits a qüestions molt  diverses com la igualtat  i  no discriminació en el
tracte;   proporcionalitat  en les decisions;   absència d’abús de poder, imparcialitat,
independència i objectivitat en les actuacions;  claredat i respecte a les expectatives
legitimes;  cortesia i bon tracte;  obligació de respondre expressament;  respecte dels
drets  lingüístics;   acusament  de  recepció  i  indicació  o  remissió  a  l’administració
competent; respecte al dret a ser escoltat;  dictat de resolució en terminis raonables;
deure de motivació, de notificació, de protegir dades personals;  de permetre l’accés
a la informació, actuant amb publicitat i transparència o respecte al dret a la reparació
i dret de participació.

Pedagogia, sobre el que s’ha de considerar “bones practiques” respecte de cadascun
dels drets i deures exposats, com per exemple :  Posar límits a l’aplicació automàtica
de la  presumpció  de veracitat,  refusar  el  silenci  administratiu,  destacar  l’obligació
d’argumentar  les  resolucions  de forma clara  i  intel·ligible  pel  ciutadà,  utilitzant  un
llenguatge entenedor i  contestant tots els punts controvertits,  intentant fer efectiva
aquesta pedagogia a través de les recomanacions i  suggeriments, amb la finalitat
d’introduir  millores  en  la  tramitació  de  tots  els  expedients  a  partir  d’una  situació
concreta que ha estat analitzada en una queixa determinada, motiu pel que no poden
ser valorats des de l’estricta òptica de la normativa legal o des d’un punt de vista
només jurídic,  sinó des del  sentit  comú i  l’equitat,  per  tal  de poder-lo  acceptar  o
rebutjar, tenint en compte també si comporta o no una millora en el respecte dels
drets dels ciutadans.

Per tant, les actuacions del Defensor del Ciutadà no s’emmarquen dins dels limitats
camins de la legalitat formal o burocràtica,  ni son pròpies d’una instància jurídica o
d’un  departament  municipal  més.  Al  contrari,  el  que  cerquen  les  defensories  o
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sindicatures  municipals  es  aconseguir  una  millora  en  l’actuació  i  eficàcia  de
l’administració  local  ver  sl  ciutadà,  convènce-la  de  que  mes  enllà  de  l’estricte
aplicació de la llei, que evidentment no es pot ni s’ha de defugir, la norma es sempre
interpretable, no és una realitat inamovible, i que dins del ventall d’opcions possibles,
es pot  optar  per la  que sigui més favorable al  ciutadà,  dons aquest  es el  centre,
destinatari i beneficiari de tota activitat administrativa.

L’informe del Defensor del Ciutadà de Mataró sobre l’activitat desenvolupada el darrer
any 2.013 i  que presentem avui,  es  diferent  dels  anteriors,  perquè la  situació  de
l’Oficina ha estat també gran part de l’any diferent, perquè durant uns mesos l’atenció
personalitzada als ciutadans no ha estat del tot  complerta, havent estat necessari
establir un sistema alternatiu de recepció de les queixes, consultes i visites a través
del 010 i amb l’ajut de personal d’altres serveis municipals,  motiu pel que hem de
demanar disculpes perquè segurament hi ha casos en les que no hem sabut cobrir
les expectatives d’alguns ciutadans.

Aquesta situació especial, sortosament ja superada, te el seu reflex en l’estadística
de l’activitat, però tot i les dificultats s’ha intentat atendre tots els requeriments dels
ciutadans el millor possible.

En aquesta ocasió hem de referir-nos al context econòmic i social que patim. La greu
situació econòmica i social que ens envolta constitueix un risc per a la cobertura dels
drets bàsics dels ciutadans.

En general,  a  les oficines dels  Síndics  i  Defensors locals  de tot  Catalunya,  s’han
constatat les dificultats que es troben un gran nombre de ciutadans: famílies senceres
en atur, sense subsidis  i  sense poder assumir  les necessitats més bàsiques,  i  no
només d’alimentació, sinó també pel que fa a l’habitatge i els seus subministraments;
persones grans amb manca d’atenció, recursos i prestacions, pels retards derivats de
la Llei de Dependència; infants en situació de risc, dones soles amb sobrecàrrega de
responsabilitats i  manca de recursos,  benefiaris  de rendes mínimes pendents o a
l’espera de resolució i, moltes altres situacions similars.

Els Ajuntaments son l’administració mes propera als ciutadans, està en la primera
línia i es conegut de tots tant que els recursos municipals son actualment insuficients
per a poder atendre i donar resposta a totes les demandes de la ciutadania com que
la  crisi  immobiliària  i  econòmica  ha  posat  encara  mes  de  manifest  aquesta
mancança. Tant és així que s’ha fet palès el desequilibri entre les taxes establertes en
les ordenances municipals i els valors teòrics del cadastre i fins i tot, per exemple, en
relació a la plusvàlua, molts ajuntaments, com el de Mataró, han hagut de modificar
els  seus  criteris  d’aplicació  en  casos  com els  d’execució  hipotecaria  o  dació  en
pagament, ja que generaven injustícies. 

Un altre símptoma d’aquesta debilitat es la participació dels Defensors i Síndics en
les  diferents comissions  creades expressament  pels  Ajuntaments  sobre habitatge,
desnonaments, lluita contra  l’atur o defensa dels serveis públics, per exemple i, a la
nostre ciutat, a més, en relació a la comercialització de productes financers de risc
per part de determinades entitats bancàries.
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Els  Defensors  i  Síndics  son  de  naturalesa  gratuïta  i  universal  i,  per  tant,  son
accessibles a la població en general. Segur que una gran part de la població no haurà
de  recórrer  al  Defensor  però  pels  altres,  els  mes  vulnerables,  son  una  garantia
d’assistència, informació i orientació, en vers les seves necessitats i la protecció dels
seus drets.

Per això, en aquest context de retallades es fa necessari consolidar i divulgar encara
més la disponibilitat del Defensor respecte d’aquests sectors de la població, aquesta
seria dons la primera conclusió d’enguany.

La  segona  consideració  a  fer,  i  que  ja  hem  avançat  anteriorment,  es  la  nostre
participació  a  la  COMISSIÓ  DE  SEGUIMENT  DEL  PROBLEMA  DE  LA
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES FINANCERS DE RISC.

Tot i l’existència de diverses consultes respecte d’aquesta problemàtica, el Defensor
no pot intervenir en aquesta mena de qüestions, que als nostres efectes s’han de
considerar privades, però el cert es que la nostre participació en aquesta Comissió ha
estat molt profitosa per nosaltres, ja que ens ha permès aprendre molt.

Potser  el  mes  positiu  i  que  cal  destacar  es  la  força  aconseguida,  fruit  de  la
participació i col·laboració conjunta i directe de tots afectats, assessors i els grups
politics. La unió ha fet la força. I estic convençut que els resultats assolits han estat
meritosos. Només per això ja cal felicitar-nos.

El treball de la Comissió ha estat del tot beneficiós pels propis afectats i també per a
la ciutat i no s’ha de perdre de vista l’esforç i el treball de tots els participants a la
Comissió, però també de l’OMIC.

De veritat, ha estat un privilegi participar en tots els treballs de la Comissió.

En nom propi i, si em permeten de la ciutat de Mataró, Gràcies.

La darrera qüestió que cal destacar, te també contingut econòmic.

El  Ple  del  Parlament  de Catalunya  de 25 d’abril  de 2.013 va aprovar  una moció
proposada  pel  Grup  d’Esquerra  Republicana  i  les  esmenes  introduïdes  per  CiU,
Ciutadans,  Iniciativa-Esquerra Unida i Alternativa, Socialista i  del  Partit  Popular  de
Catalunya,  instant  al  Govern,  entre  d’altres  qüestions  a  promoure  de  manera
immediata, les mesures necessàries, incloses les normatives si calgués, per tal de
que les empreses subministradores d’energia i  aigua potable no interrompessin el
subministrament per impagament si no es disposa de l’informe dels serveis socials
bàsics  pertinents  i  si  la  unitat  familiar  rep uns ingressos  inferiors  al  salari  mínim
interprofessional o es troba en una situació econòmica d’estat de necessitat.

Des  del  Fòrum  de  Síndics  i  Defensors  de  Catalunya  s’ha  tingut  interès  en  fer
seguiment i divulgar les diverses iniciatives sorgides en diverses poblacions respecte
a aquesta qüestió i, fins i tot, recentment, en la Comissió de Benestar i Família del
Parlament de Catalunya es va decidir proposar al Ple l’aprovació d’una proposta de
Iniciativa-Esquerra Unida i Alternativa, que ha estat aprovada per unanimitat el 6 de
febrer de 2.014,  en la  que es demana que es garanteixi  el  subministrament  d’un
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mínim de cabal d’aigua potable, sanejament i energia als domicilis d’aquelles famílies
que no poden pagar les factures a causa dels seus baixos ingressos, recomanant
també  als  Ajuntaments  mantenir  les  fonts  publiques  obertes  per  cobrir  aquestes
necessitats bàsiques.

Aquestes propostes, mocions i resolucions el que posen de manifest és l’existència
d’unes necessitats bàsiques no cobertes per a moltes famílies.

Per  això,  amb la  voluntat  d’ajudar  i  col·laborar,  es  pel  què  des  del  Defensor  es
proposa s’estudiï  la possibilitat  d’establir  mesures que permetin garantir  el que es
comença  a  denominar  un  “cabal  social  d’aigua”  als  habitatges  de  les  famílies
necessitades, dons el tall del subministrament, apart de les despeses i incomoditats
que provoca, fa molt més difícil la vida quotidiana dels afectats, havent-se de tenir en
compte també que en molts d’aquests casos les despeses les assumeixen les entitats
socials, empreses subministradores o els propis ajuntaments, fent-se càrrec del cost
del  consum, sigui  de forma temporal  o no,  amb la dificultat  implícita  de controlar
aquesta despesa i evitar-ne els abusos.

De fet, l’actual tecnologia, ja permet amb molt poc cost, eliminar la necessitat de tallar
l’aigua en tots els casos i, al mateix temps, regular el cabal d’aigua en cada cas, a
través d’un aparell o vàlvula que obre pas a quatre cabals diferents que es poden
prefixar i precintar, evitant la seva manipulació, el que ja ha estat experimentat en
diverses poblacions que, en algun cas, fins i tot, han adaptat els diferents cabals als
seus propis criteris de consum, equiparant el denominat cabal social a l’ecològic.

Em poso a la seva disposició i els agraeixo el seu interès i atenció.”

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

Popular, agraeix al Defensor del Ciutadà de Mataró la seva extensa presentació.

Jo em quedo amb la idea que en l’actual situació de crisi és evident que els més

afectats són els més febles socialment. 

La presència del Defensor està per orientar aquestes famílies que no tenen recursos

davant d’una multitud de problemàtiques que es donen especialment, i de manera

més crua, en l’àmbit  social,  en els drets més bàsics com l’habitatge,  en l’accés a

l’aigua, etc. El que no entenc és que si realment això és important, perquè no s’ha

cobert  la  baixa laboral  amb una substitució per garantir  aquest  servei i  així  oferir

l’atenció  personalitzada  completa.  Per  tant,  refermar  l’escrit  que  ha  llegit  el  Sr.

Defensor, però lamento que aquest servei no hagi estat complert.
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El  senyor  Carlos  Fernández,  regidor  del  grup  municipal  Socialista,  felicita  al  Sr.

Defensor del Ciutadà de Mataró per la seva feina, si bé comenta que no pot felicitar

d’igual manera aquest govern. 

No podem felicitar aquest govern perquè hi ha una extraordinària baixa activitat  a

l’oficina del Defensor del Ciutadà, hi ha unes baixades molt importants en el volum de

demandes dels seus serveis i això és, bàsicament, per dos motius: primer, perquè no

es dóna a conèixer el servei i,  segon, perquè no es fa un treball conjunt amb les

entitats i amb la ciutadania en general per fer que el Defensor del Ciutadà sigui més

conegut a la nostra ciutat. Es retallen els recursos i es treballen més hores, per la

qual cosa hi ha menys activitat. Això fa que els darrers tres anys, que són els que

vostès fa que estan al  govern,  s’hagin  reduït  pràcticament  al  50% els  casos que

arriben al Defensor del Ciutadà. Des del primer dia que van entrar vostès a aquest

govern, aquest és un dels altres temes que deixaran morir amb les retallades i la

suposada  austeritat.  Aquest  és  un tema de  qualitat  democràtica,  que  vol  dir  que

vostès  deixaran  morir  l’estat  del  benestar  i  la  qualitat  de  la  nostra  ciutat  i  dels

ciutadans. Entenc que, com que no hi veuen un benefici directe i explícit i no hi ha

cap foto on sortir i, a més a més, els costa diners, imagino que la seva intenció es

anar deixant-ho morir.

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, agraeix la feina

feta al Sr. Puigderrajols i la seva presència al ple després de la seva absència a la

junta de portaveus.

Lamentem el  fet  que  unes  circumstàncies  personals  i  involuntàries  hagin  fet  que

l’atenció al ciutadà no hagi estat com tots voldríem. També és cert que tan aviat com

des  de  l’Ajuntament  vam  ser  coneixedors  d’aquesta  situació,  altres  serveis  van

col·laborar  per  poder  atendre  els  ciutadans que s’hi  adreçaven i  fer-los  arribar  al

Defensor del Ciutadà.
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Nosaltres creiem que la baixada d’intervencions no és deguda al que apuntava el Sr.

Fernández, sinó a la menor activitat econòmica, a la menor activitat al carrer, a la

menor activitat en llicències i, en definitiva, a la menor activitat generalitzada.

El  Defensor del Ciutadà porta 12 anys i  nosaltres ja dèiem, no només en aquest

mandat sinó en mandats anteriors, que s’ha de publicitar més. En cada moment s’ha

intentat fer i  de la millor manera que se sabia. Els anys també ajuden a que una

figura com aquesta vagi sent cada vegada més coneguda. Potser, després de tants

anys, és el moment de fer una revisió en profunditat per millorar. 

A banda de parlar del nombre d’intervencions totals, potser caldria veure els motius.

Altres anys dèiem que a l’Eixample és on més intervencions o queixes hi ha, ja sigui

per  proximitat  o perquè el  ciutadà ho coneix  més bé.  Aquest  any veiem com les

queixes de l’Eixample i del Centre baixen considerablement i, en canvi, pugen les del

barri de Cerdanyola. Amb temps caldria fer un seguiment per saber què passa a cada

territori de la ciutat. Rocafonda, que en el seu dia va créixer, ara torna a baixar. 

Per  últim,  agrair  la  col·laboració  del  Defensor  del  Ciutadà  en  temes  que  han

preocupat i encara preocupen la ciutadania, com són els productes financers d’alt risc

o els problemes hipotecaris. 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4, 5 i 6

per venir referits a temàtiques coincidents.

4  -  APROVACIÓ  DELS  PREUS  PÚBLICS  DE  L'ESCOLA

MUNICIPAL DE MÚSICA PER AL CURS 2014-2015.

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

presenta la proposta següent :
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“En  data  3  d’abril  de  2014  la  Direcció  d’Ensenyament  d’aquest  Ajuntament  ha
proposat l’aprovació dels següents preus públics de l’Escola Municipal de Música per
al curs 2014-2015:

PROGRAMES  PREU

Cor infantil 185,00 €/curs
Cor de joves 300,00 €/curs
Música en família 250,00 €/curs
Música a mida 866,00 €/curs

Aquest  preu es paga en deu quotes, una de les quals s’abona en el  moment de
formalitzar la matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual.

En segon terme, aquesta Direcció també ha proposat la derogació del preu públic del
programa “Instrument individual adults”, de 930,00 €/curs per la no utilització d’aquest
programa a l’Escola Municipal de Música de Mataró.

A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor
delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana   PROPOSA  al  Ple  de  l'Ajuntament,
l'adopció dels següents  ACORDS:

Primer.- Aprovar els preus públics de l’Escola Municipal de Música per al curs 2013-
2014 continguts en la present resolució.

Segon.-  Derogar el preu públic del programa “Instrument individual adults”, de 930,00
€/curs.

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

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

Popular, manifesta que el seu grup municipal en fa una valoració positiva en general,

bàsicament perquè els preus no s’apugen. 

Els preus de l’Escola Municipal de Música no pugen, però trobem a faltar que no hi ha

recollides  ni  beques  ni  bonificacions  socials,  i  creiem que  això  és  un  greu  error

perquè pot  deixar  fora de l’escola  persones amb talent,  però sense recursos.  No

estem parlant de subvencionar el 100%, sinó de fer una ajuda.
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Això que no es fa a l’Escola Municipal de Música sí que ho fa l’Aula de Teatre i aquí

ens hem de felicitar el conjunt d’aquest Ajuntament. Aquí els preus tampoc pugen,

que és com ha de ser en moments de crisi. Fer el contrari seria del tot antisocial. 

El que aquí està funcionant bé són les bonificacions socials que es vehiculen a través

de Benestar Social mitjançant uns informes, per tant, no s’estan malgastant diners i

creiem que es fa bona feina.

Pel que fa al Miquel Biada, hauria estat també un disbarat pujar preus.

En línies generals, doncs, donem el nostre vot favorable als tres punts.

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anticipa que la seva posició en els tres punts

serà favorable.

Entenem que és el que toca fer en aquests moments. Els serveis educatius tenen

una gran incidència en la formació de les persones, però també en el seu benestar

personal i social. En el seu moment vam entendre que no calia reflectir l’augment de

l’IPC, perquè era tan petit que més aviat trastocava tècnicament el preu. 

Si realment la partida de beques de l’Escola Municipal de Música ha desaparegut, jo

no n’he estat conscient, per tant, m’agradaria que aquest fos un punt a revisar; és

una partida molt petita i, per tant, s’hauria de mantenir. 

Entenc que els preus que avui regulem són per a noves activitats, per tant, la resta

estan en la línia que sempre hem defensat de democratitzar l’accés a aquests espais

de formació professional, que tenen a veure amb desenvolupar les capacitats de les

persones i fer una societat una mica més homogènia. 

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

manifesta el vot favorable del seu grup municipal als tres punts. 

Hi votarem a favor perquè nosaltres mai no donarem suport a cap mesura que sigui

d’augment i aquests preus públic no augmenten. 
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L’escola  Municipal  de  Música  crea  nous  serveis  i,  com  dic,  els  que  ja  té  no

incrementen.

A l’Institut Miquel Biada es mantenen els preus, excepte en cursos no reglats que fins

i  tot  es redueixen en un 48%. Hi ha una incorporació molt  positiva per a aquells

alumnes que no cursen totes les matèries com, per exemple, els alumnes repetidors,

als que s’ofereix la possibilitat de tenir un preu proporcional per a cada matèria.

Creiem que aquest vegada s’ha portat a terme una política social i no antisocial, que

és la que sempre critiquem.

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

Catalunya, expressa el suport del seu grup municipal als tres punts.

Ens sembla molt interessant el que es fa en el punt número 5 en el sentit que, qui no

faci el curs sencer, que pagui el que realment fa.

Quant al tema de beques i l’aspecte social, és evident que s’ha de tenir present tot

això, però també s’han de tenir presents les cobertures que paguen els ciutadans de

Mataró d’aquests serveis, alguns d’ells molt lluny de la seva cobertura. En moments

de  forta  crisi  social,  quan  hi  ha  gent  que  no  pot  pagar  l’aigua  o  la  llum,  donar

cobertures  a  segons  quins  serveis  —que  algú  pot  interpretar  com  a  activitats

extraescolars— podria ser un motiu de reflexió. 

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

seu grup municipal va donar suport a les Ordenances Fiscals per a l’any 2014 i que

el seu vot favorable va possibilitar que aquestes ordenances tiressin endavant.

Durant la negociació de les ordenances va quedar clar que quan arribés aquest punt

de l’aprovació dels preus educatius en parlaríem, i no n’hem parlat. Res a dir de la

tramitació administrativa: ha anat a les comissions informatives que tocava, se n’ha

parlat al lloc que tocava, etc., però aquí hi havia un compromís per part del govern

municipal de parlar-ne que s’ha incomplert. Ens hagués agradat parlar-ne.
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Aquest preus recullen els criteris bàsics pels quals nosaltres vam donar suport a les

Ordenances Fiscals i això s’ha respectat aquí, per tant, res a dir tampoc.

Nosaltres  no  ens  oposarem  a  aquests  preus  públics,  però  tampoc  en  donarem

suport. 

Ens  preocupa  extraordinàriament  l’esforç  que  estan  fent  les  finances  municipals

d’aquest Ajuntament i de la resta d’ajuntaments de Catalunya per mantenir la qualitat

d’aquests  serveis.  Optem  per  no  augmentar  la  pressió  sobre  les  famílies,  però

l’augmentem sobre la pròpia institució municipal, davant l’evident abandonament de

les seves responsabilitats per part del govern de la Generalitat de Catalunya.

Recordin  que  amb  la  política  de  retallades  hem  passat  en  escoles  bressol,  per

exemple, d’una aportació de la Generalitat de 1.800 euros per nen i any, a poc més

de  800  euros.  Aquesta  diferència  l’han  d’afrontar  els  ajuntaments,  que  són  les

administracions públiques més mal finançades de totes les administracions públiques

catalanes i espanyoles. Per tant, donar suport a aquests preus també seria avalar

aquesta política de retallades i nosaltres hi estem en contra. 

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

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

comenta el Sr. Baron.

Em sap greu perquè, conscient  que el regidor del seu grup, amb qui normalment

tracto aquests temes, no havia pogut venir a la comissió informativa, li vaig adreçar

tota la informació, em vaig posar a la seva disposició i em va demanar una informació

complementària que se li va enviar. 

Hem de tenir en compte que, com s’ha dit,  no s’apuja cap preu, sinó que es fan

modificacions.

Pel que fa a l’Aula de Teatre, el que fem és adaptar l’oferta a la demanda, traient uns

cursos que creiem que estaven obsolets i amb poca resposta i creant-ne uns altres

de més atractius, que poden fer que la gent adulta pugui accedir a l’Institut del Teatre.

Deixo constància de tot això, no només pel regidor que els parla, sinó també per tot

l’equip que hi ha hagut darrere. 
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, reitera que l’esforç

de congelació dels preus és important.

Quant a l’Escola Municipal de Música, es porten nous serveis per millorar la qualitat

de  l’escola,  uns  serveis  que  s’han  portat  a  terme juntament  amb la  direcció  del

centre.

Pel que fa a les beques, cal indicar que no entenem aquesta escola com un servei

bàsic, com ho poden ser les escoles bressol o les beques de menjador. Ara bé, via

Benestar  Social,  si  hi  ha  valoracions  de  caràcter  educatiu  i  social  que  així  ho

requereixen, es tenen en compte. 

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

Popular, considera que la resposta del Sr. Galbany li sembla més aviat una excusa. 

Vostè argumenta que no es pot fer una cosa a l’Escola de Música quan, per exemple,

a l’Aula de Teatre sí que hi ha bonificacions. Voldria una resposta a aquesta qüestió,

si no aquí, en una propera comissió informativa. 

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

el govern fa servir els nivells de negociació cada vegada allà on li interessa. 

Recordin  que  l’acord  d’ordenances  el  vam  negociar  amb  el  Sr.  Alcalde  i  el  Sr.

Fernández. El regidor d’Hisenda no hi va intervenir. Ara vostè diu que el tema de

Cultura s’ha parlat amb el regidor Ivan Pera. D’Educació ningú no va dir res. Per tant,

unes  coses  van  a  un  lloc,  les  altres  a  l’altre  i  algunes  coses  no  sabem  on  es

negocien.

Aquí hi havia un acord polític per escrit entre el govern i el principal partit de l’oposició

per parlar dels preus en el seu conjunt, que han incomplert. Després la culpa serà de

l’oposició, però la responsabilitat és de qui la té i qui la té és el govern municipal i, en

primer instància, el Sr. Alcalde. El que reclamo és el compliment dels acords polítics,

perquè  nosaltres  vam donar  suport  a  les  ordenances  i  vostès  se n’han  tornat  a

oblidar. 

20



Estava repassant l’acta del que es va dir en l’aprovació dels preus públics i avui hi ha

hagut algú que ha dit coses exactament contràries a les que va dir fa un any, però no

hi entraré.

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, opina, respecte a una qüestió tècnica, que si

aquí només s’han portat les modificacions dels preus públics i no apareix una petita

partida de beques que hi havia, cal pensar que no s’ha extingit sinó que segueix.

Entenc que la pregunta que li ha fet el Sr. Safont-Tria és molt pertinent i l’explicació

que vostè dóna no es pot limitar a dir que per a un servei sí i per a l’altre no.

Estem parlant de dues activitats, que és veritat que no són de primera instància com

l’educació  ordinària  però,  a  la  pràctica,  tenen la  mateixa  categoria,  perquè  hi  ha

moltes  persones  a  les  quals  aquesta  activitat  els  afavoreix  la  vida  perquè  els

transforma.  Això  ho hem vist  i  els  que ens dediquem a la  docència  en som ben

conscients. 

En molts sistemes educatius aquestes expressions de l’activitat artística formen part

del  currículum  de  qualsevol  persona.  És  per  això  que  tradicionalment  no  és  per

casualitat  que, des dels ajuntaments, s’hagi fet  un esforç per treballar en aquesta

línia.

És veritat que la Generalitat ha incomplert els seus compromisos i ha deixat bastant

en l’aire els municipis en aquesta mena d’activitats que han requerit molt de temps

per  democratitzar-les  i  perquè  una  gran  part  de  la  població  hi  pugui  accedir.

L’Ajuntament està fent un esforç, però expliqui’m per què desapareix aquesta partida

que és molt petita. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 19,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (5),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de
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Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres

del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre

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

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista.

5  - APROVACIÓ  DELS  PREUS  PÚBLICS  DE  L'  INSTITUT

MIQUEL BIADA PER AL CURS 2014-2015.

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

presenta la proposta següent :

“En  data  3  d’abril  de  2014  la  Direcció  d’Ensenyament  d’aquest  Ajuntament  ha
proposat l’aprovació dels següents preus públics de l’Institut Miquel Biada per al curs
2014-2015:

 PREU

Preu públic per matèria o assignatura de 1r de Batxillerat 11,50 €
Preu públic per matèria o assignatura de 2n de 
Batxillerat

8,40 €

Preu públic d’un cicle formatiu (matrícula de fins a un 
terç de les unitats formatives d’un curs)

60,00 €

Preu públic d’un cicle formatiu (matrícula d’entre un i dos
terços de les unitats formatives d’un curs)

120,00 €

Preu públic d’un cicle formatiu (matrícula de més de dos 
terços de les unitats formatives d’un curs)

180,00 €

Cursos no reglats (preu mòdul/hora) 40,00 €

A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor
delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana  PROPOSA al  Ple  de   l'Ajuntament,
l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar els preus públics de l’Institut Miquel Biada per al curs 2014-2015
continguts en la present resolució.

22



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

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 19,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (5),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres

del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre

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

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista.

6  - APROVACIÓ  DELS  PREUS  PÚBLICS  DE  L'AULA  DE

TEATRE PER AL CURS 2014-2015.

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

presenta la proposta següent :

“En data 14 d’abril de 2014 la Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat
els següents canvis dels preus públics de l’Aula de Teatre per al curs 2014-2015 :

 Suprimir  els preus públics  dels  cursos de teatre (apartat  7.1):  “Primer”  (85
€/mes) , “Segon” (85 €/mes) i “Tercer” (85 €/mes) d’ “Iniciació teatral”, així com
les seves optatives quadrimestrals: “Teatre físic i improvisació” (52 €/mes) ,
“Màscara” (52 €/mes) , “Direcció” (52 €/mes) i “Història del teatre al s. XX” (52
€/mes).

 Crear dos nous preus públics dins la categoria “Cursos teatrals per adults”:
“Iniciació al teatre” (75 €/mes)  i  “Interpretació” (50 €/mes).

 Suprimir  el  preu  públic  “Iniciació  a  la  dansa”  (50  €/mes)  de  l’apartat  7.2
(Dansa).
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 Suprimir el preu públic “Dansa clàssica” (35 €/mes) i  “Taller d’interpretació”
(58 €/mes), ambdós de l’apartat 7.3 (Monogràfics per adults).

 Modificar  la  denominació  del  preu públic  “Taller  d’idees d’interpretació”  per
“Taller d’integració” , de l’apartat 7.3.

 Modificar la bonificació núm. 8, relativa als alumnes d’Iniciació Teatral, la qual
passa a tenir el següent redactat: “Cursos simultanis: 20% de descompte en
el  curs de preu inferior  a aquells  alumnes que cursin monogràfic  o dansa
contemporània simultàniament a qualsevol altre curs”.

A la vista del que disposen els articles 41 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el regidor
delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana   PROPOSA  al  Ple  de  l'Ajuntament,
l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar  la  modificació  dels  preus públics  de l’Aula  de Teatre per  al  curs
2014-2015.

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

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 19,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (5),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres

del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre

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

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 8, corresponent als membres del grup municipal Socialista.

Servei de Gestió Econòmica

         

24



7   - CESSIÓ D'ÚS A FAVOR DE LA FUNDACIÓ DEL MARESME

D'UNS  TERRENYS  I  INSTAL•LACIONS  DE  LA  FINCA SANTA

MARIA DE CIRERA - LES SURERES

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

presenta la proposta següent :

“Vista la sol·licitud, de data 24 de març de 2014, per la qual, la “Fundació Privada El
Maresme pro persones amb disminució psíquica”, en tant que es beneficiària d’una
subvenció de la ONCE, la qual porta implícita que la inversió a la que va dirigida
tindrà una durada mínima de 30 anys, per això demana a l’Ajuntament de Mataró la
cessió d’ús de la finca de “Santa Maria de Cirera” amb aquesta durada temporal.

Resulten d’aplicació els articles 1750 del  Codi Civil,  els articles 72 i  següents del
Decret 336/1988, el 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
ens local de Catalunya i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Entre altres, consten a l’expedient l’informe d’aprofitament urbanístic, informe jurídic
sobre l’adequació a dret de la proposta i  l’informe de valoració econòmica.  En tant
que s’han portat a terme, i informats favorablement, tots els tràmits previs, els quals
es troben documentats a l’expedient administratiu.

El Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de Mataró,
en Ramon Reixach i Puig, fent ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i la resta de disposicions legals, així com el què disposa l’article
19.4  de  les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  i  d’acord  amb  les  competències
delegades per resolució d’Alcaldia de data 25 de gener de 2013, PROPOSA AL PLE
de l’Ajuntament de Mataró, l’adopció del següent ACORD:

Primer.-   Cedir  a  precari,  per  un  termini  de  30  anys,  a  la  “Fundació  Privada  El
Maresme  pro persones amb disminució psíquica”, d’acord amb les condicions que
s’estableixen en el conveni, l’ús de l’equipament municipal situat al carrer Riu Segre,
25 (Santa Maria de Cirera, Les Sureres), de 6.173 metres quadrats, dels quals 460
metres quadrats són de superfície construïda, amb referència d’inscripció registral, al
Registre de la Propietat 4 de Mataró, tom: 2.804; llibre: 1.018; foli  28, finca núm.:
11.891, inscripció 1ª, i núm. ref. cadastral: 3017310DG5031N0001QT. L’equipament
es  destinarà  a  llar-residència  de  persones  amb  disminució  psíquica  i  serveis
complementaris  per  al  desenvolupament  de  l’activitat.  Aquesta  cessió  es  fa  amb
caràcter gratuït i merament tolerada. 

Segon.- Aprovar la minuta del conveni que s’adjunta com a document annex núm. 1
al present acord i que regula les condicions per les què es regirà la referida cessió
d’ús. 
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Tercer.- Autoritzar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana per tal que
pugui subscriure tots els documents que siguin necessaris per al perfeccionament i
execució del present acord. 

Quart.- Comunicar el present acord a la “Fundació Privada El Maresme  pro persones
amb disminució psíquica” i als serveis municipals corresponents.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

8  - CONCESSIÓ DEMANIAL DE L'ERMITA SANTA MARIA DE

CIRERA

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

presenta la proposta següent :

“L’Arquebisbat de Barcelona ha demanat poder disposar de l’ús d’una porció de la
finca on s’erigeix  l’ermita  de Santa Maria  de Cirera d’aquesta  ciutat,  de  propietat
municipal,  mitjançant  una  concessió  demanial,  per  destinar-la  al  culte  catòlic  i  a
activitats pastorals. 

Des de l’adquisició per part de l’Ajuntament de la finca –cedida com a part de les
càrregues urbanístiques del sector i instrumentada en escriptura pública atorgada el
dia 16 de febrer de 1984 davant de l’Il·lustre Notari de Mataró, sr. Francisco Ginot
Llobateras amb el número 198 del seu protocol- l’ermita (que ja estava construïda) ha
estat destinada al culte catòlic. 
Aquest  ús religiós  és una realitat  i  es du a terme a través de les institucions  de
l’Església catòlica.

Aquest  Consistori  entén  que  resulta  oportú  instrumentar  aquest  ús  mitjançant
l’atorgament  d’una  concessió  demanial,  amb  la  finalitat  de  dotar  d’estabilitat  a
l’activitat religiosa i a la gestió de l’equipament, que ja es venen desenvolupant. 

La finca resta qualificada a l’inventari municipal com a bé de domini públic afecte al
servei públic. 

Consta unit a l’expedient administratiu un plànol de la finca objecte de concessió, un
plànol  de  planta  de  l’ermita  i  edificació  annexa,  la  seva  valoració  i  el  plec  de
condicions que ha de regir la concessió.

Consten  informades  les  condicions  de  la  concessió  i  la  conformitat  a  dret  de
l’operació.
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D’acord amb el que s’ha exposat, ara correspon constituir una concessió demanial a
favor de l’Arquebisbat ce Barcelona, en relació a una part de la finca de domini públic
(qualificada  d’equipaments)  on  s’erigeix  l’Ermita  de  Santa  Maria  de  Cirera,  amb
destinació al culte i a activitats pastorals. 

Pel  què  fa   a  la  regulació  de  la  concessió  demanial,  resulten  d’aplicació  la  Ley
33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, els articles 217 i 221 del
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local  de  Catalunya,  els  articles  57  a  71  del  Reglament  de  patrimoni  (Decret
336/1988), i normativa concordant. 

Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnics i jurídic de l’expedient, proposo al PLE,
si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER: Atorgar a l’Arquebisbat de Barcelona, amb NIF R-0800007G, i domicili al
carrer del Bisbe, 5, de Barcelona, una concessió demanial en relació a una part de la
següent finca, per al culte catòlic i activitats pastorals:

PORCIÓ  DE  TERRENY  Urbà  situat  en  terme  de  Mataró,   veïnat  de  Cirera,
Urbanització Santa Maria de Cirera, de tres mil quatre-cents metres quadrats. LIMITA:
Pel Nord i per l’Est, amb carrer de la Urbanització; Pel fons, Sud, part amb carrer de
la Urbanització i part amb José Oliva. 
DADES REGISTRALS: finca registral inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de
Mataró, al Tom 2804, Llibre 1018 de Mataró, Foli 40, Finca 45.345.

REFERÈNCIA CADASTRAL de la finca: 2716316DG5021N0001RQ.
TÍTOL: L’Ajuntament és propietari de la total finca per cessió en escriptura atorgada el
dia 16 de febrer de 1984, davant del Notari Francisco Ginot Llobateras (protocol 198).

El sòl d’aquesta finca té atribuïdes dues qualificacions urbanístiques diferents: una
part  qualificada  com  a  sistema  d’equipaments  comunitaris  -clau  E-  i  una  altra
qualificada com a sistema d’espais lliures (sistema de parcs i jardins urbans –clau V-).

La  part  de  la  finca  objecte  de  concessió  és  la  part  qualificada  d’equipaments
comunitaris. Es grafia als plànols que s’adjunten al plec com els seus annexos I i II
(plànol identificant la parcel·la d’equipament i plànol de planta de les edificacions).

VALORACIÓ DE LA FINCA OBJECTE DE CONCESSIÓ: 57.970,51 euros

SEGON:  Aprovar  inicialment  el   plec  de  condicions  juridicoadministratives,
econòmiques  i  d’explotació  que  ha  de  regir  la  referida  concessió  demanial,  que
s’adjunta a aquesta proposta com el seu annex A. 

TERCER:  Sotmetre  aquest  acord,  juntament  amb  el  plec  de  condicions
juridicoadministratives,  econòmiques  i  d’explotació,  a  informació  pública  per  un
termini de 30 dies, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per tal que les persones interessades puguin comparèixer i formular les
al·legacions i reclamacions que estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució
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definitiva. Aquest acord, juntament amb el plec s’entendran aprovats definitivament,
un cop s’hagi superat el tràmit  d’exposició pública,  sense que se’n hagin formulat
al·legacions ni reclamacions.

QUART: Autoritzar  al  regidor  delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana d’aquest
Ajuntament, per subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i
execució dels presents acords.

CINQUÈ: Comunicar el present acord al Servei d’Urbanisme, al Servei d’Equipaments
Municipals i a l’Arquebisbat de Barcelona. “

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

9  -  CONCESSIÓ DEMANIAL DE L'EDIFICI  CAFÈ DEL MAR A

FAVOR DE LA FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS.

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

presenta la proposta següent :

“Vista la petició, i la memòria, presentada per la Fundació Unió de Cooperadors pel
Foment  de  l’Economia  Social  i  Rehabilitació  Urbana,  per  la  qual  sol·liciten  la
concessió demanial de l’ús privatiu de l’equipament denominat Cafè de Mar, situat a
l’Av. Maresme, 269, cantonada Ptge. Santa Rita, 1, de Mataró, per un termini de 50
anys,  per  a  destinar-lo  a  la  promoció  del  cooperativisme  i  de  l’economia  social
mitjançant la posada a disposició de diferents espais cedits.

Consten com antecedents a l’expedient administratiu tramitat que, la Fundació Unió
de  Cooperadors  pel  Foment  de  l’Economia  Social  i  Rehabilitació  Urbana,  es
beneficiària d’una llicència d’ús per aquest mateix edifici, la qual finalitzarà el proper
30 de juny de 2014. Així com l’acord de Ple de data 6 de març de 2014 pel qual
l’Ajuntament de Mataró s’adhereix al programa “Municipi Cooperatiu”.

Resulten d’aplicació la Llei estatal 33/2013, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, així  com el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens local de Catalunya i el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.

Entre  altres,  consten  a  l’expedient  l’informe  d’aprofitament  urbanístic,  informe del
Consell municipal de Patrimoni arquitectònic, i informe jurídic sobre l’adequació a dret
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de la proposta i  l’informe de valoració econòmica.  En tant que s’han portat a terme, i
informats favorablement, tots els tràmits previs, els quals es troben documentats a
l’expedient administratiu.

El Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, de l’Ajuntament de Mataró,
en Ramon Reixach i Puig, fent ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i la resta de disposicions legals, així com el què disposa l’article
19.4  de  les  Bases  d’Execució  del  Pressupost  i  d’acord  amb  les  competències
delegades per resolució d’Alcaldia de data 25 de gener de 2013, PROPOSA AL PLE
de l’Ajuntament de Mataró, l’adopció del següent ACORD: 

Primer.-  Iniciar el procediment administratiu per tal d’atorgar la concessió demanial
de  l´ús  privatiu  de  l’equipament  denominat  Cafè  de  Mar  situat  a  l’Avinguda  del
Maresme núm. 269,  a favor de la  Fundació  Unió  de Cooperadors pel Foment de
l’Economia Social i Rehabilitació Urbana, per un termini de 50 anys, d’acord amb les
condicions que s’estableixen en els plecs.

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA:
URBANA, de l’equipament municipal situat a 08301 Mataró, amb front a l’Avinguda
Maresme, afecta a la forma d’un rectangle. Té una superfície construïda de 1.002,26
metres quadrats i  té  606,36 metres quadrats de sol,   número de policia:  269,  fa
cantonada pel costat oest amb el Ptge. Santa Rita, 1, i pel costat est amb el carrer
Balmes de Mataró.

DADES REGISTRALS: Inscrita al Registre de la Propietat 2 de Mataró, tom: 3.413;
llibre: 254; foli 6, finca núm.: 11.398, inscripció 1ª.

REFERÈNCIA CADASTRAL:  3986518DF5938N0001LH. 

L’equipament es destinarà als usos als què històricament ha estat destinat l’edifici,
vinculats amb la defensa i promoció de l’economia social i el cooperativisme.

SEGON:  Aprovar  el  plec  de  condicions  juridicoadministratives,  econòmiques  i
d’explotació  que  ha  de  regir  la  referida  concessió  demanial,  i  el  conveni  que
instrumenta la concessió, els quals s’adjunten, respectivament, com a annexos I i II.

TERCER:  Sotmetre  aquest  acord,  juntament  amb  el  plec  de  condicions
juridicoadministratives,  econòmiques  i  d’explotació,  a  informació  pública  per  un
termini de 30 dies, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per tal que les persones interessades puguin comparèixer i formular les
al·legacions i reclamacions que estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució
definitiva de l’adjudicació.  El plec s’entendrà aprovat  definitivament,  un cop s’hagi
superat  el  tràmit  d’exposició  pública,  sense  que  s’hagin  formulat  al·legacions  ni
reclamacions al mateix.

QUART: Autoritzar  l’Il.lm Sr. Alcalde-president  d’aquest  Ajuntament,  per  subscriure
tots  els  documents  necessaris  per  al  perfeccionament  i  execució  dels  presents
acords.
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CINQUÈ: Comunicar el present acord a la Fundació Unió de Cooperadors pel Foment
de l’Economia Social i Rehabilitació Urbana i als serveis municipals corresponents.”

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

Popular, considera que avui s’està tractant un tema actual però també històric. Amb

l’ocupació franquista hi va perdre el país i hi han perdut moltíssimes generacions. Les

generacions  de  gent  jove  encara  pateixen  les  conseqüències  de  40  anys  de

dictadura. Hi vam perdre moltes vides, il·lusions, les nostres institucions, l’autogovern,

però també hi vam perdre patrimoni  construït  a  través de l’estalvi  de moltíssimes

famílies  cooperativistes,  famílies  de  classe  obrera  que  amb  el  seu  estalvi  van

construir edificis com el que ara estem tractant. 

Nosaltres ens alegrem que se’n recuperi un, perquè hi ha altres locals històrics de la

Unió de Cooperadors que van ser robats als seus propietaris legítims.  Lamentem

també la lentitud en recuperar-lo. Estem al 2014 i han passat molts anys. Es recupera

a mitges, perquè el que estem aprovant és una cessió a 50 anys, i a nosaltres ens

agradaria que hi  hagués un retorn de la propietat.  Això es produeix perquè hi  ha

hagut  una  lluita  esgotadora  del  moviment  cooperatiu.  Tots  coneixem  la  lluita  de

l’Aureli Masafrets, que va néixer al Cafè del Mar, i que explica aquesta trajectòria de

moltes persones que han lluitat defensant el patrimoni i els interessos de la classe

obrera. Nosaltres continuem fent costat al moviment cooperatiu i contribuirem a tot

allò que vagi a favor de la recuperació del patrimoni a favor del cooperativisme i de

l’economia social.

El  senyor  Joan Antoni  Baron,  president  del  grup municipal  Socialista,  se suma a

gairebé  tot  el  que  ha dit  el  Sr.  Safont-Tria  sobre  la  reparació  històrica  que,  des

d’aquest ple, s’està fent d’un patrimoni que fou espoliat utilitzant la força que donava

la dictadura. Es recupera el Cafè del Mar i hem anat recuperant altres edificis de la

Unió de Cooperadors, utilitzant aquelles eines de les que ens vam dotar en el seu

moment per antecessors meus, com ha estat la Fundació de la Unió de Cooperadors,

però en el cas del Cafè del Mar, utilitzant una eina com és PUMSA.
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Agrair que aquest espai l’haguessin ocupat els Serveis Territorials d’Educació que,

sense la generositat dels cooperadors, segurament haguessin marxat a Granollers.

És un dia per celebrar perquè es repara un greuge històric.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

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

per venir referits a temàtiques coincidents.

10  -  COMPLIMENT  DE  LES  OBLIGACIONS  DE

SUBMINISTRAMENT  D’INFORMACIÓ  PREVISTES  A  LA  LLEI

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

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, REFERENT

AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA D’AJUST APROVAT PLE

PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012.

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

presenta la proposta següent :

“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012,
d’1 d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei, es procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre
estableix que les Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i
135 dels text refós de la LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes
de  cada  trimestre,  informe  respecte  l’execució  del  pla  d’ajust.  La  informació  a
subministrar correspon a uns formularis que s’adjunten al present.
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament
dels pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a
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l’execució dels plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de
l’interventor anterior també se’n donarà compte al Ple. 

El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE
2008 i 2009.

Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i
econòmic-financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31
de desembre de 2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament
financer de les societats municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu
d’estabilitat que amb l’assumpció anterior es deixa de complir.

L’Ajuntament  s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors
regulat en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de
les  administracions  públiques  i  de  recolzament  a  entitats  locals  amb  problemes
financers.
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha
aprovat  pel  Ple  en  data  25  de  setembre  de  2013  i  incorpora  noves  mesures  i
actualització de les previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament. 

En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten
a l’exercici 2014. 

D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de
l’informe emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor
sobre el compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust.

Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui
legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per
al compliment i efectivitat de l’anterior acord.”

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

Popular, expressa la seva preocupació en l’apartat de transferències.

L’informe  preveu  un  dèficit  en  l’apartat  de  transferències  de  118.000  euros  de

finançament per a l’Institut Miquel Biada. Això em preocupa en una societat en la qual

l’educació hauria de ser un pilar bàsic de l’estratègia de país a llarg termini i, per tant,
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amb  un  finançament  sòlid.  M’agradaria  que  amb  el  temps  aquesta  incertesa  es

pogués solucionar, però ara mateix no tenim cap dada que ens deixi veure el contrari.

11  -  INFORMACIÓ  PER  AL  PLE  REQUERIDA PER  LA LLEI

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

PER AL COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES QUE LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL

DEPARTAMENT  D’ECONOMIA  I  CONEIXEMENT  DE  LA

GENERALITAT DE CATALUNYA

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

presenta la proposta següent :

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament. 

En compliment de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de
l’informe  emès  per  la  Tresorera  i  l’Interventor  municipal,  es  proposa  a  l’Excm.
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor i
la Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i els seus dependents al 1r
trimestre 2014.

Segon.- Ordenar que en el termini  de 15 dies a comptar a partir  de l’endemà de
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la
informació agregada de les factures i  altres documents justificatius de prestacions
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels
ens  dependents,  és  de 27,59 dies.  Aquest  càlcul  s’ha  obtingut  a  partir  de  3.244
pagaments d’import global 8.059.282,69 €. 

Període mig de pagament excedit (PMPE):  el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament i  dels ens dependents és de 7,55 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a
partir de 991 pagaments realitzats fora del període legal d’import global 3.233.867,18
€. 

Durant el 1r trimestre 2014 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament ni dels seus ens dependents.

Període mig del  pendent  de pagament (PMPP): el  període mig del  pendent  de
pagament de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 12,77 dies. Aquest càlcul
s’ha obtingut a partir de 847 operacions pendents de pagaments d’import acumulat
2.485.458,06 €. 

Període  mig  del  pendent  de  pagament  excedit   (PMPPE): el  període  mig  del
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 51,71
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1. Pagaments realitzats en el trimestre:

2. Interessos de demora pagats en el període: 

3.   Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre:

4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin transcorregut
mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions:



dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 13 operacions pendents de pagaments
fora del període legal d’import acumulat 13.187,76 €. 

Tercer.- Que es faci trasllat  dels presents acords i dels informes referits a l’acord
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de
tutela financera dels Ens Locals. 

Quart.- Facultar  al  regidor  delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana,  o  qui
legalment el substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al
compliment i efectivitat dels anteriors acords.”

Servei de Compres i Contractacions

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 12 i 13

per venir referits a temàtiques coincidents.

12  - APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2013 DEL

SERVEI URBÀ DE TRANSPORT PÚBLIC "MATARÓ BUS".
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5. Indicador únic del Període Mig de Pagament:

6. Indicador global del Període Mig de Pagament:



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

Manteniment presenta la proposta següent:

“Per acord del Ple municipal de data 3 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte de
gestió del servei en concepte de liquidació de l’exercici 2013 i abonament a compte
del  pressupost  de  l’aportació  municipal  per  a  l’exercici  2014,  a  favor  de  la
l’empresa“Corporación Española de Transporte, SA”. 

Per informe de data 20 de març de 2014, de l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el
vistiplau del cap del Servei, d’acord amb el previst a la clàusules núm. 35 i 37 del plec
de condicions administratives, tècniques i econòmiques que regeixen la prestació del
servei, es presenten els càlculs de liquidació del servei per a l’exercici 2013, de la
qual resulta que l’aportació municipal per aquest exercici ha de ser de 3.841.372,84
euros. Atès que es va avançar a compte 2.428.244 euros, resta per abonar l’’import
de 1.413.128,30 euros.

En el mateix informe es justifica i es proposa l’aprovació del pressupost de l’aportació
municipal per a l’exercici 2014 del servei per import de 3.918.332,84 euros.

En conseqüència,  el  president  de la Comissió Informativa d’Administració i  Atenció
Ciutadana proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords: 

PRIMER: Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l’1
de gener a 31 de desembre de 2013, ambdós inclosos, pels següents imports:

Aportació municipal: 3.841.372,84 €
Abonat a compte: 2.428.244,54 €
Pendent d’abonar: 1.413.128,30 €

SEGON: Aprovar la puntuació de l’Índex de Qualitat Mesurable per l’exercici 2013 de
6,96.

TERCER: Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per a
l’any 2014 per un import total 3.918.332,84 €.

QUART: Autoritzar i disposar a favor de CTSA-Mataró Bus, en concepte de liquidació
de l’exercici 2013 i abonament a compte del pressupost de l’aportació municipal per a
l’exercici  2014,  la  quantitat  de  2.761.182,58  €  a  càrrec  de  la  partida
400500/441110/47900  del  pressupost  municipal  aprovat  per  a  la  present  anualitat
2014. (op. AD núm. 21477)

Els pagaments es realitzaran en  6 quotes mensuals de 394.454,65 € i una quota final
de 394.454,68 €.”
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El senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular,  recorda que només el  seu grup no  va donar  suport  a  l’aprovació  de la

pròrroga.

Històricament nosaltres hem sigut molt crítics amb el servei del Mataró Bus, perquè

creiem que el transport públic en aquesta ciutat és deficitari.

L’aportació municipal per al Mataró Bus és de 3.841.772,84 euros. Això és molt o poc

en funció de la qualitat del servei, i no ens vinguin amb les seves estadístiques que

diuen que és un servei satisfactori perquè jo no m’ho crec o, si més no, no s’hauria

d’analitzar així;  s’hauria de preguntar al conjunt dels ciutadans,  també als que no

utilitzen el servei de Mataró Bus, quina és la percepció que tenen d’aquest transport

públic. Per tant, per mi aquest volum de diners és molt perquè el servei és deficitari.

Si tinguéssim un servei de transport públic de qualitat, estarien ben pagats. 

Un dels índexs més importants que hauria de marcar si el servei és de qualitat és el

del seu ús i les estadístiques diuen que des del 2007 no deixa de baixar l’ús del

Mataró Bus. És veritat que hi ha altres motius com la situació de crisi, no només és la

qualitat del servei, però la percepció que hi ha és que utilitzar el transport públic no és

una alternativa atractiva. La gent continua utilitzant el cotxe privat. 

Una altra dada significativa és que des del 2007 els preus s’han apujat. Al 2007 un

bitllet senzill valia 1,25 euros i ara val 1,70 euros. La T10 sortia a 0,69 euros el viatge

i ara a 1,03 euros.

Per tant, nosaltres hi continuem votant en contra i continuem denunciant que aquest

sistema de transport públic s’hauria de canviar de dalt a baix: s’hauria de canviar el

sistema de concessió, s’hauria de canviar el sistema de transport públic i s’hauria de

redissenyar  per  al  conjunt  de  la  ciutat  una  mobilitat  completament  diferent  per

aconseguir una ciutat més amable, més ràpida, menys contaminant, etc. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que al ple del 20 de desembre de 2012

es va portar el punt que deia “Modificació del contracte de gestió del servei públic de

transport  col·lectiu  urbà  de  viatgers  Mataró  Bus”,  que  era  una  modificació  que

comportava un seguit  de retallades  i  que va rebre el  vot  en contra del  seu grup

municipal.
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Voldria destacar d’aquelles retallades aquelles que fan referència a l’eliminació de

parades i freqüències dels barris de Cirera i dels Molins, que han comportat fortes

protestes  veïnals  i  reivindicacions  que  encara  continuen  i  amb  les  que  ens

solidaritzem,  no  havent  rebut  respostes  positives  per  part  del  govern.  Ara  vostè

continua sense escoltar els veïns i perpetua aquelles retallades.

Aquest pressupost no és, ni de bon tros, l’aposta clara i decidida pel transport públic

que  nosaltres  defensem,  sinó  que  és  una  aposta  ferma  per  continuar  retallant

despeses,  precipitant  l’agonia  d’un  transport  públic  que  el  que  necessita  és  més

inversió, més potenciació i més qualitat al servei. 

Per tot això, nosaltres no donarem suport al punt 13.

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

recorda també que al gener del 2013 van començar un seguit de retallades al Mataró

Bus,  les  quals  es  van  portar  a  votació  al  desembre  del  2012  i  que  han  afectat

durament el servei. 

Nosaltres  ja  vam ser  bastant  durs  amb aquestes  retallades  i  aquest  és  el  motiu

principal pel qual no donarem suport a la liquidació de l’exercici 2013 ni al pressupost

del 2014. 

A la  liquidació  queda  patent  la  reestructuració  del  servei  com es  pot  veure,  per

exemple,  amb l’eliminació  d’expedicions  a  les  primeres  i  últimes  hores  del  dia,  i

l’eliminació de parades. Tot això afecta negativament els usuaris habituals, molts dels

quals hi han d’optar perquè no disposen de vehicle propi.

El  que no es pot  fer  és retallar  un servei  que es prestava i,  per  altra banda,  fer

suportar als ciutadans un augment de tarifes. Un servei gestionat d’aquesta manera

no té cap tipus de futur. 

En segon lloc, no es preveuen les millores que nosaltres creiem que aquest servei

públic hauria de tenir, com, per exemple, donar servei a tota la ciutat, cosa que a dia

d’avui no es fa. Trobem il·lògic tenir una zona de la ciutat sense servei de Mataró Bus

directa i on hi ha activitat, on hi viu gent, on hi ha serveis i on hi ha oficines, com és el

cas de la zona del Rengle.
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Som conscients de l’important dèficit que l’Ajuntament ha d’afrontar i que l’empresa

concessionària ha anat acumulant durant aquests darrers anys, però creiem que els

ciutadans no en tenen cap culpa. 

Per  tot  això,  votarem en  contra  del  pressupost  del  2014  i  ens  abstindrem en  la

liquidació de l’exercici 2013, perquè entenem que el consistori ha fet una tasca vital

per poder eixugar aquest deute. 

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

Catalunya, manifesta el vot favorable a la liquidació de l’exercici 2013 perquè, amb

aquest dèficit, només faltaria que es perdessin les subvencions que han de venir. 

És veritat que les enquestes sobre el  Mataró Bus estan fetes a les persones que

utilitzen el servei i a nosaltres ens interessa saber per què no l’utilitzen més persones.

Aquest tipus d’enquestes a nosaltres ens semblen poc serioses i poc significatives. 

El Mataró Bus ha de tenir un dèficit, com a servei públic, i el seu dèficit és el servei

que dóna a la població.  Tampoc podem convertir  el  Mataró Bus en un taxi  per a

quatre persones. Aquí hi ha d’haver un equilibri i per aconseguir aquest equilibri cal

una eina que ja hauria d’estar aprovada fa alguns anys i que es diu Pla de Mobilitat.

Pel que fa al pressupost per a l’any 2014, ens hi abstindrem.

El  senyor  Francesc  Melero,  regidor  del  grup  municipal  Socialista,  agraeix  que  a

petició del seu grup municipal s’hagi dividit en dos punts el dictamen per tal de poder

tirar  endavant  la  liquidació  i  no  es  posi  cap impediment  perquè  es  puguin  rebre

aquestes subvencions que queden subjectes a l’aprovació de la liquidació.

Quant a la liquidació,  ens hi abstindrem i així  ajudem el govern a rebre aquestes

subvencions.

No podem manifestar el mateix del pressupost del Mataró Bus per al 2014. Ja saben

que el grup Socialista va votar en contra del pressupost general de l’Ajuntament de

Mataró. Ja sabem el mecanisme pel qual es va aprovar el pressupost d’enguany i, en

no tenir les respostes necessàries a les nostres peticions i, per tant, no estar d’acord
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amb aquest pressupost, tampoc podem donar suport al del Mataró Bus. És per això

que el votarem en contra. 

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

Manteniment, agraeix el suport a la liquidació.

Em sap greu el posicionament de la resta de grups respecte del pressupost, portant a

col·lació que la xarxa que tenim no és prou efectiva i no dóna el servei que volem

—cosa que ja sabem perfectament—, i oblidant que per poder treure una nova xarxa

que doni el servei que volem, adequat a la realitat de la ciutat, s’ha de treballar, i així

ho  estem fent,  amb el  Pla  de  Mobilitat,  que  inclourà  una  nova  xarxa  i  que  ens

permetrà poder treure la concessió del nou servei de transport públic, més adequat a

la  realitat  de  la  ciutat.  Per  tant,  ara  tenim  les  mans  lligades  per  fer  qualsevol

modificació, com així es va discutir quan vam aprovar la pròrroga del contracte amb

els termes que tenim ara. 

Per això em sap greu que utilitzin  de vegades excuses,  com que la xarxa no és

l’adequada, que el servei no és el que volem, que si és car, etc., que em sembla molt

legítim, però em sap greu que amb aquest vot, en lloc d’intentar castigar el govern

pel  que està  fent,  estem perjudicant  els  ciutadans  que  utilitzen  l’autobús,  ja  que

durant  aquest  any  no  podem  adquirir  aquests  9  autobusos  i  ens  veurem  amb

l’obligació de continuar amb autobusos que fa 15 anys que roden. 

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

Catalunya, es dirigeix al Sr. Alcalde i li expressa que ell és l’únic que pot arreglar això

i garantir la governabilitat de la ciutat, arran del que diu la Sra. Calpe, perquè el seu

partit governa sense majoria. 

Això que diu vostè ara, Sra. Calpe, ho podíem haver fet ja i no s’ha fet. Ja li aviso que

haurà de fer un esforç molt important perquè s’aprovi aquest Pla de Mobilitat.

Segur que tots tenim responsabilitats en el que passa, perquè dos no es barallen si

un no vol, però estem cansats d’aquesta apel·lació a la responsabilitat, demostrada ja

més d’una i de dues vegades per aquesta estima que tenim cap a la ciutat. 

40



El  senyor  Francesc  Melero,  regidor  del  grup  municipal  Socialista,  lamenta  les

paraules de la regidora i que digui que és l’oposició qui castiga els usuaris, la qual

cosa no és certa.

Sra. Calpe, vostès tenen eines per poder gestionar el servei del Mataró Bus i tenen

un marge de maniobra important. Ja sé que ens dirà alguna excusa, com va anar fent

durant dos anys quan deia que no era possible la contractació de nous agents locals,

i després es va demostrar que sí que es podia fer. 

Recorda vostè a l’audiència pública per l’aprovació del pressupost 2012 les seves

declaracions sobre el que representava el Mataró Bus a la ciutat de Mataró i el que

vostè faria? Recorda que el que vostè va fer és no fer res en absolut durant més d’un

any i que nosaltres vam portar preguntes i precs al ple de l’Ajuntament per tal que

això  pogués  tirar  endavant?  Recorda  que  quan  finalment  això  va  tirar  endavant

nosaltres hi vam donar suport en virtut d’aquesta responsabilitat?

Aquest pressupost ve a les comissions informatives sense parlar-lo amb ningú, per

tant, que ningú hi doni suport no és un demèrit de tothom, sinó que potser és un

demèrit seu.

Tenim altres consideracions a fer per incompliments de compromisos signats amb

vostès per a les ordenances i compromisos adoptats per vostès en el pressupost de

l’any 2012. I n’hem estat portant a terme la gestió sense pressupostos l’any 2013 i

ara gestionem, sense el suport de la resta de grups, el del 2014. Per tant, estem amb

dos pressupostos als quals els grups de l’oposició no donen suport. 

És cert  que tots tenim la nostra responsabilitat,  però vostè té la major part  de la

responsabilitat perquè és qui està gestionant. Ara farà tres anys de l’aprovació inicial

dels  entorns Biada i  el  Sr. Mora,  en aquell  moment cap de l’oposició,  va dir  que

l’oposició té responsabilitat, però sobretot la té qui governa. 

M’ha alegrat que el Sr. López tragués el tema del Pla de Mobilitat perquè sembla que

només sigui jo qui hi faci referència. A mitjans del 2012 jo li vaig dir, Sra. Calpe, que

comencés els treballs preparatoris per a no anar tard, perquè, si no, no el tindríem

per Nadal del 2012. Ha passat el Nadal del 2013 i tampoc el tenim; ja veurem quan el

tenim.
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Sra. Calpe, crec que no és tolerable que des del govern se’ns renyi. A quants punts

importants d’aquest mandat el grup municipal Socialista ha donat el seu suport, tot i

manifestar discrepàncies? Quants suports van donar vostès a punts importants en el

mandat passat? Ja els dic jo quin grup municipal guanya, i de molt.

VOTACIÓ:  Ordinària

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

Convergència  i  Unió (8)  i  corresponent  als membres del

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 

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

Candidatura d’Unitat Popular.

Abstencions: 13,  corresponent  als  membres  del  grup  municipal

Socialista  (8),  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). 

13  -  APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI  2014

DEL SERVEI URBÀ DE TRANSPORT PÚBLIC "MATARÓ BUS".

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

Manteniment presenta la proposta següent:

“Per acord del Ple municipal de data 3 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte de
gestió del servei en concepte de liquidació de l’exercici 2013 i abonament a compte
del pressupost de l’aportació municipal per a l’exercici 2014, a favor de la l’empresa
“Corporación Española de Transporte, SA”. 

Per informe de data 20 de març de 2014, de l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el
vistiplau del cap del Servei,  es justifica i es proposa l’aprovació del pressupost de
l’aportació municipal per a l’exercici 2014 del servei per import de 3.918.332,84 euros.

En conseqüència,  el  president  de la Comissió Informativa d’Administració i  Atenció
Ciutadana proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER: Aprovar el pressupost de l’aportació municipal del servei Mataró Bus per a
l’any 2014 per un import total 3.918.332,84 €.

SEGON:  Autoritzar  i  disposar  a  favor  de  CTSA-Mataró  Bus  la  quantitat  de
1.348.054,28 € en  concepte  d’abonament  a compte del  pressupost  de l’aportació
municipal per a l’exercici 2014, en  6 quotes mensuals de 192.579,18 € i una quota
final de 192.579,20 €. “

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 8,  corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència i Unió. 

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

Socialista  (8),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal de Plataforma per Catalunya (3),  corresponent

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al

membre  del  grup  municipal  de  Candidatura  d’Unitat

Popular (1).

Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal del Partit

Popular de Catalunya. 

El senyor Joan Mora, alcalde president,  indica que no s’aprova aquest punt

de l’ordre del dia. 

14  - ADJUDICACIÓ  DE  LA CONCESSIÓ  DEMANIAL  DE  L’ÚS

PRIVATIU D’UN TERRENY AL PARC FORESTAL DE MATARÓ.

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

presenta la proposta següent :

“Per  acord  del  Ple  Municipal  de  data  6  de  febrer  de  2014,  es  va  acorda  iniciar
l’expedient per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’un terreny al
Parc Forestal de Mataró, i aprovar el plec de condicions econòmiques administratives
particulars que regiran la concessió, mitjançant procediment obert.
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Transcorregut  el  termini  de  presentació  d’ofertes,  només  es  va  rebre  una,  de
l’empresa Bosc Vertical, SL.

Per informe de data 08/04/2014 (que s’adjunta),  el Servei d’Urbanisme, Patrimoni,
Medi Ambient i Habitatge, conclou que la proposta plantejada encaixa amb caràcter
general amb les determinacions urbanístiques del Pla especial d’ordenació “Turó d’en
Dori” que s’està tramitant i que està aprovat inicialment en l’actualitat , per la qual
cosa, des del punt de vista urbanístic, no s’oposa a l’adjudicació de la concessió, si
bé aquesta haurà de quedar condicionada a l’aprovació definitiva del Pla especial.

Per informe de data 23/04/2014 (que s’adjunta) el Servei de Promoció de Ciutat i
Comerç  considera  que  el  projecte  presentat  assoleix  l’objectiu  de  dinamització  i
transformació del Parc Forestal, per la qual cosa es mostra favorable a l’adjudicació,
sempre que es compleixin  el  que estableixen les  normatives vigents  que regulen
aquest espai natural.

En data 30/04/2014, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del sobre 3 de
la proposició presentada per Bosc Vertical,  SL, i,  va comprovar que el  cànon i el
termini d’inici de les activitats proposats s’ajusten al previst en el plec de clàusules
que regeixen la concessió.

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han  estat  conferides,  PROPOSA  a  l’Ajuntament  en  Ple  l’adopció  dels  següents
acords:

PRIMER.  Adjudicar  la  concessió  demanial  de  l’ús  privatiu  d’un  terreny  al  Parc
Forestal de Mataró, a favor de l’empresa Bosc Vertical, SL, per un cànon anual de
12.000 €, i amb subjecció a la resta de condicions ofertes en la seva proposició.

SEGON. Requerir  l’empresa Bosc Vertical,  SL perquè,  en el  termini  de 10 dies a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord, constitueixi a
favor  de  l’Ajuntament  de  Mataró  una  garantia  definitiva  per  import  de  945,65  €,
equivalent al 3% del valor del domini públic ocupat, advertint-lo que cas de no atendre
aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta.

TERCER. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària  disposarà d’un termini  de 15 dies per procedir  a la  formalització  del
corresponent contracte administratiu.

QUART.  Formalitzat  el  contracte,  i  una  vegada  s’hagin  resol  tots  els  informes
sectorials  pendents  del  procediment  d’aprovació  del  pla  especial,  i  es  pugui  fer
l’aprovació provisional pel Ple, l’adjudicatari podrà començar la tramitació del Projecte
d’actuació  específica,  previ  a  l’autorització  de l’activitat,  atès  que  aquests  tràmits
poden ser simultanis  a l’aprovació definitiva del  Pla especial  d’ordenació del Parc
Forestal “Turó d’en Dori”, en el ben entès que l’efectivitat tots aquests tràmits previs
quedaran condicionats a l’aprovació definitiva del Pla especial.
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SISÈ.  Aquest  Projecte d’actuació  específica haurà d’ajustar-se a les observacions
contingudes en l’informe del Servei d’Urbanisme de data 08/04/201,4 que s’adjunta al
present acord, al redactat final del Pla especial d’ordenació del Parc Forestal “Turó
d’en Dori” i als següents requeriments:

- Caldrà minimitzar l’afectació de la vegetació autòctona, tot garantint, sempre que
sigui  possible,  un tractament  adequat  dels  talussos  existents  o  que es  puguin
generar mitjançant la seva revegetació.

- Les actuacions no hauran de comportar afectacions topogràfiques significatives, i
s’hauran de minimitzar les possibles pertorbacions al s`l no urbanitzable restaurant
el sòl que s’hagi pogut veure alterat i mantenint ordenat i net l’entorn de qualsevol
residu i instal·lació innecessària que pugui malmetre els valors dels espais oberts
circumdants.

SISÈ. Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar
des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 167,45 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

SETÈ. Notificar aquesta resolució al  licitador i  publicar-la en el  BOP i el  perfil  del
contractant. “

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que el seu grup municipal no donarà

suport a aquesta adjudicació per dos motius, un d’ideològic i un de tècnic.

El motiu ideològic és que nosaltres entenem que per conservar la casa i els lavabos,

que  estan  en  mal  ús,  i  el  deteriorament  del  Parc  Forestal,  el  que  fem  és  una

privatització d’una part important del nostre patrimoni viu, del nostre medi ambient

que tenim per al gaudi de tothom. Estem parlant de 32.000 metres quadrats, que no

és poc. És una pràctica que pensem que no hauria d’anar en aquesta línia, igual que

s’ha fet,  en el  cas del patrimoni arquitectònic,  amb el concurs per poder llogar  el

parvulari del carrer Alarcón, per exemple. Ens sembla que amb això entrem en una

mala pràctica. Creiem que un espai com el Parc Forestal la ciutat hauria de mirar-lo

amb afecte, hauria de dinamitzar-lo i s’haurien de poder fer millores poc a poc.

Inicialment,  nosaltres  ens  hi  vam abstenir  perquè  pensàvem  que  podria  no  tenir

interès per a tercers, però estem veient que sí, que hi ha empreses que estan licitant

per  més  diners  dels  que  inicialment  van  sortir,  per  tant,  vol  dir  que  algú  hi  veu

oportunitat de negoci. 
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El motiu tècnic és que som conscients que estem pendents de l’aprovació definitiva

del  Pla  Especial  de l’Ordenació  d’aquest  turó.  Només hem fet  l’aprovació  inicial  i

vostès ja ho donen per fet. Seria convenient acabar una cosa per a fer l’altra.

El Parc Forestal ha de ser motiu d’atenció del govern i s’hauria de dinamitzar com a

pulmó de la ciutat i com a espai de lleure. 

El  senyor  Francesc  Melero,  regidor  del  grup  municipal  Socialista,  coincideix  en

l’objectiu i està d’acord amb la voluntat de dinamitzar aquest espai amb aquest tipus

d’activitats amb les reserves naturals i respectuoses.

Aquesta voluntat del regidor Reixach no ha tingut l’acompanyament necessari de la

resta  dels  serveis  municipals.  Tant  és  així,  que  el  Pla  Especial  encara  no  està

aprovat. Hi ha un informe que acompanya aquest expedient, en el qual es recomana

que això quedi condicionat a l’aprovació definitiva d’aquest Pla Especial i, que si no

fos així, hauria d’anar a la Comissió d’Urbanisme de la pròpia Generalitat. Per tant,

estem en una situació d’inseguretat jurídica, és a dir, allò que farem no sabem si serà

allò que es podrà fer, com a mínim en alguns aspectes.

És per aquest motiu que, tot i coincidir, no podem donar-hi suport i hi votarem en

contra.

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

Catalunya, expressa el suport del seu grup municipal en aquest punt de l’ordre del

dia.

A nosaltres no ens agraden els anuncis de coses que la ciutadania entén que es

faran de forma immediata i després no succeeix així. 

És veritat  que hi  ha un Pla Director que encara s’ha d’aprovar i  és cert  que està

pendent d’aprovar des de l’any 1999. També és cert que la situació de l’Ajuntament

no permet fer segons quines coses en un espai a potenciar de la ciutat.
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El que és incongruent és esgrimir en aquest cas la necessitat de tenir un servei en

condicions i que no es faci el mateix esforç en una altra zona de la ciutat com, per

exemple, el passeig marítim.

Entenem que s’ha de donar sortida a la situació en la que es troba el Parc Forestal i

aquesta ens sembla una solució interessant. És un lloc on hi van moltes escoles de la

ciutat i de fora de la ciutat els dies entre setmana.

VOTACIÓ:  Ordinària

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

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  (5)  i

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3).  

Vots en contra: 11,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal

Socialista  (8),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra

Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

Abstencions: Cap. 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

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

municipal Socialista. 
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15  - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL RELATIVA A L’UA-87

ENTORNS BIADA.

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“El  servei  tècnic  municipal  ha  redactat  el  projecte  de  Modificació  puntual  del  Pla
general d’ordenació municipal relativa a la “UA-87 Entorns Biada”, amb la finalitat de
garantir l’execució d’aquest àmbit estratègic que ha de generar una nova centralitat
per a la ciutat. 

La  Modificació  puntual  del  Pla  general  “Entorns  del  carrer  Biada”,  aprovada
definitivament el 31 de juliol de 2012 pel conseller de Territori i Sostenibilitat, preveu
el desenvolupament urbanístic de l’àmbit mitjançant un polígon d’actuació urbanística,
fa una ordenació detallada del nou teixit terciari-residencial, i contempla la creació de
tres nous espais lliures i un nou equipament escolar que es situa a l’àmbit de l’antiga
fàbrica de Fontdevila i Torres. Un dels trets més destacables és la reubicació, a la
cantonada dels carrers Miquel Biada i Tetuan, del conjunt industrial –nau, edicles i
xemeneia– de l’antiga fàbrica de Fàbregas i de Caralt destinada a ús privat terciari.
La conveniència de la seva modificació ve determinada pels fets següents:

1) El Ple de l’Ajuntament el 7 de març de 2013, va declarar l’interès social i cultural
per a la ciutat la reconstrucció del conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt per
destinar-lo a equipament públic municipal, mitjançant les oportunes modificacions de
planejament, en relació a la modificació puntual del Pla general “Ordenació de l’illa
Fàbregas  i  Caralt”,  aprovada  inicialment  en  la  mateixa  sessió  (desprès  aprovada
definitivament el 17 de juny de 2013 pel conseller de Territori i Sostenibilitat).

2) Es constata la inviabilitat de reubicar la Llar Santa Maria en un solar en el centre
de  la  ciutat  i  la  construcció  o  reforma  d’un  edifici  que  reuneixi  les  condicions
qualitatives  per  la  seva  activitat  social,  a  càrrec  d’unes  plusvàlues  urbanístiques
generades  per  la  modificació  que  s’han  vist  greument  perjudicades  per  l’actual
conjuntura econòmica de davallada dels valors immobiliaris.

L’objectiu de l’actual proposta és crear l’equipament públic de “La Casa de la Cultura
Popular”  i  facilitar  la  gestió  urbanística,  sense  que  suposi  increment  del  sostre
edificable, ni de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels altres usos, com
tampoc una transformació global dels usos anteriorment establerts, i és concreta en:

1)  En  el  canvi  de  la  qualificació  de  la  parcel·la  destinada  a  reubicar  el  conjunt
catalogat de Can Fàbregas i de Caralt, que passa de sòl privat zona de serveis i
dotacions privades, a sòl públic sistema d’equipaments d’ús socio-cultural.
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2) La modificació dels límits de l’actual polígon d’actuació urbanística UA-87 “Entorns
Biada”. S’exclou la parcel·la de la Llar Santa Maria de la Fundació El Maresme, la
qual retorna a la qualificació del Pla General del 96 de sòl de sistema d’equipaments
comunitaris, cosa que permet mantenir l’activitat social existent. 

3)  Reajustos  de  l’ordenació  de  l’edificació  aprovada  per  poder  desenvolupar
l’edificabilitat actual atorgada al sector (1,8 m2st/s respecte al sòl privat aportat) atesa
la destinació dels sòls del conjunt de Can Fàbregas i de Caralt a equipament públic i,
també, per facilitar la posterior gestió urbanística.

Vist l’informe jurídic i  els articles 24, 57.3, 79, 85.1, 96  i Disposició transitòria tercera
del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.-   Aprovar  inicialment la  Modificació  puntual  del  Pla  general  d’ordenació
municipal  relativa  a  la  “UA-87  Entorns  Biada”,  redactada  pels  serveis  tècnics
municipals.

Segon.-   Iniciar  un  període  d’informació  pública  pel  termini  d’un  mes,  prèvia
publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes
divulgació a Catalunya i en el tauler d’edictes municipals. 

Tercer.-  Demanar informe a tots aquells organismes externs que siguin necessaris
en funció de les seves competències, així com als serveis municipals.

Quart.-  Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic
Municipal.”

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa que té dubtes en aquest punt, que

condicionaran el seu vot. 

No entenem que es porti aquest punt a aprovació quan hi ha dues demandes i la

direcció  d’El  Corte  Inglés  ha  dit  que  mentre  no  hi  hagi  seguretat  jurídica  no

s’instal·laria a la nostra ciutat. Per tant, necessitem saber si totes les vies de diàleg

estan  esgotades  i  quin  serà  l’escenari  en  el  cas  que  aquestes  demandes  tirin

endavant  i  donin  un resultat  positiu  per  als  demandants.  Són incògnites  que ens

agradaria haver tingut resoltes abans d’assistir al ple. 

En segon lloc, vostès van signar un conveni amb la Plataforma Salvem Can Fàbregas

en el qual es comprometien a tenir la nau enllestida en el seu nou lloc abans del 24

de  juliol  del  2015  i,  Sra.  Rodríguez,  ja  anem tard.  Nosaltres  no  creiem  possible
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complir els terminis. Tampoc sabem si, en cas que això passi, la Plataforma s’avindria

a  prorrogar  l’acord  o  instarà  el  corresponent  incident  d’execució  de  la  sentència

838/2012,  de  16  de  novembre  de  2012.  Si  això  passés,  tornaríem  al  pitjor  dels

escenaris possibles.

En  tercer  lloc,  vostès  també  van  signar  un  conveni  amb  la  CUP  en  què  es

comprometien  a  tenir  redactat,  tramitat  i  aprovat  definitivament  el  projecte

d’urbanització  complementari  i/o  projecte  d’obra  pública  per  a  la  reconstrucció

d’aquest bé catalogat per destinar-lo a un equipament públic i, tot seguit, procedir a la

licitació d’aquestes obres. Això va passar el març del 2013 i crec que no arribaran a

temps. En cas que no arribin a temps, no sabem si la CUP allargarà el termini recollit

en el conveni perquè, si no és així, cito textualment el que diu el conveni: 

“...presentaria escrit  als tribunals per demanar l’aixecament de la suspensió per la

continuació de tots els recursos contenciosos...”

Per tant,  hi ha prou incògnites que ens fan dubtar de la necessitat i  efectivitat de

l’aprovació d’aquest punt avui.

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

recorda  que  al  ple  de  7  de  març  de  l’any  passat  el  seu  grup  municipal  ja  va

manifestar la seva disconformitat a la creació d’un nou equipament municipal, com és

el  cas  de  la  Casa  de  la  Cultura  Popular,  ja  que  creia  i  segueix  creient  que

l’Ajuntament no es pot permetre mantenir un nou equipament municipal.

Malgrat això, som conscients que tot va lligat al tema d’El Corte Inglés i a l’acord pres

al seu dia per possibilitar la seva arribada. Aquest tipus de model comercial no és el

tipus pel qual aposta PxC, però entenem la prioritat social de la ciutadania i és per

això  que  vam votar  favorablement  al  ple  del  7  de  març.  Sent  conseqüents  amb

aquella votació, hi continuarem votant favorablement.

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

Catalunya, confirma que el seu grup municipal mantindrà el vot que va fer en el seu

moment.
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El primer President de la Generalitat recuperada va dir una frase molt encertada i és

que en política es pot fer tot menys el ridícul. Amb una vegada que vam fer el ridícul

en el seu moment ja en tenim prou. Aquella sessió no la recordo com una de les

millors.

Aquest  és  un problema al  que algú o  alguns  d’aquesta  ciutat  ens  hi  van portar,

impedint-nos tenir una eina per lluitar contra l’atur i per dinamitzar aquesta ciutat. 

No sé si amb molta o poca il·lusió vam dir que es fes aquesta Casa de la Cultura

Popular, però tot té un límit. Tornem a estar un altre cop igual que com els deia quan

parlàvem del Parc Forestal: en un moment determinat es va dir que s’havia arreglat el

problema d’El Corte Inglés, donant a entendre que El Corte Inglés ja estava, com

aquell  que diu,  a la  ciutat.  El  que no podem fer  és il·lusionar  la  gent  sense cap

argument darrere.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, cita un frase

dita pel Sr. Mora al maig del 2011 en un tema com aquest de l’Entorn Biada: “...que

és responsabilitat de tots, però sobretot, dels que tenen la possibilitat d’actuar.”

Nosaltres hem estat sempre en la defensa aferrissada de la vinguda d’El Corte Inglés

i hi hem treballat superant tots els obstacles de tot tipus, fins i tot querelles criminals.

Quan ha calgut donar suport a les mesures que ens proposava aquest govern, també

hi hem donat suport,  perquè per damunt de la conjuntura de qui governa està la

ciutat. Avui ho tornarem a fer i donarem suport a aquesta proposta que ens porta el

govern municipal.

Aquí ha passat exactament igual que el comentava amb el tema del Mataró Bus i

amb el tema dels preus públics. Fa un any i un mes des que es va portar a aprovació

aquell conveni i aquelles modificacions urbanístiques i aquest matí a última hora, i a

instància nostra, s’ha fet una reunió per parlar-ne. Per tant, sembla que hi ha com

una mena de  voluntat  de  no  voler  aprovar  les  coses.  Després  la  culpa  serà  de

l’oposició i no de qui té la responsabilitat primera que és el govern municipal, i la Sra.

Calpe n’ha fet una magnífica demostració.

Hem anat donant suport a les solucions dels problemes que s’anaven plantejant per

fer possible la vinguda d’El Corte Inglés i la reconstrucció de la nau. Quan es va fer

l’aprovació inicial de l’Entorn Biada, a nosaltres no ens agradava la proposta tècnica
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que ens posaven sobre la taula i que venia a satisfer les demandes dels promotors.

Però ara resulta que aquests mateixos promotors han presentat al·legacions.

Necessitem seguretats i en aquest moment tot són inseguretats per la demora en el

temps  i  perquè  no  s’han  resolt  aquells  esculls  nous  que  han  sortit,  com  les

al·legacions dels propietaris, que ja veurem com acabaran. 

Tampoc  veiem  clar  el  calendari  de  reconstrucció  de  la  nau  i  no  sabem  quines

conseqüències tindrà això. Estem al maig del 2014 i ara portem l’aprovació inicial,

que ja sé que això permetrà la cessió anticipada del solar per part dels propietaris,

però s’haurà de fer un projecte d’enderroc, s’haurà d’aprovar i s’hauran d’avançar

uns diners, s’haurà de fer un projecte de reconstrucció de la nau i caldrà fer tots els

tràmits administratius, i els mesos van passant. 

Per tant, les inseguretats són molt grans, més enllà de la inseguretat de l’interès d’El

Corte Inglés per venir a la nostra ciutat. Però no pateixin que abans de les eleccions

hi haurà una foto.

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

Popular, recorda que el seu grup municipal va signar un conveni perquè tenia unes

coses clares.

No vam signar el conveni perquè vingués El Corte Inglés, perquè no representa el

nostre model comercial. Posar sempre com a excusa la transformació d’un entorn a

nivell comercial o del territori, amb promeses de milers de llocs de treball, no creiem

que siguin arguments massa reals, quan, a la pràctica, després veiem que això no

succeeix. 

Vam signar el conveni per dos motius: primer, per estalviar la fallida econòmica a

l’Ajuntament de Mataró. Si no el signàvem, l’Ajuntament s’hagués vist abocat, per tot

un seguit d’errors i d’il·legalitats, a afrontar uns pagaments que en aquell moment o a

dia d’avui encara són inabastables per a les arques municipals. 

En segon lloc, vam signar el conveni perquè volíem garantir que el patrimoni trossejat

es reconstruís per a un ús públic.

Nosaltres sempre hem estat coherents i la nostra paraula és sincera, per això avui hi

continuarem votant a favor. 
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Per altra banda, nosaltres no renunciarem a continuar el litigi legal si no es garanteix

el que vam acordar al conveni, i cadascú que assumeixi les seves responsabilitats. 

No renunciarem al litigi si no veiem de forma clara que la nau de Can Fàbregas es

reconstrueix com un equipament públic.

Des de la CUP ja vam fer el gest d’obrir un període per desenredar aquest problema

gran que té la ciutat, perquè s’han comès irregularitats importants. 

Quant al tema comercial, la nostra ciutat necessita un pla que prioritzi el comerç de

proximitat  i  el  comerç  local.  Aquestes  grans  infraestructures  poden  semblar

inicialment molt atractives, però a la llarga destrueixen el comerç local.

En un acte de responsabilitat, avui votem a favor perquè és important dotar com a sòl

públic  i  sistema  d’equipaments  d’ús  sociocultural  la  parcel·la  destinada  a  la

reubicació de la nau de Can Fàbregas.

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

Ambient i Sostenibilitat,  agraeix els vots a favor del planejament que han portat a

aprovació.

No tinc cap dubte que s’està treballant  des del  primer  dia per  resoldre els  petits

entrebancs  que  van  sorgint.  Estem  treballant,  tant  a  nivell  urbanístic,  com  ho

demostra el que portem avui al ple, a nivell  dels pocs propietaris que tenen algun

inconvenient, així com amb El Corte Inglés, dia a dia, perquè continuï mantenint la

fermesa de venir a Mataró i de començar les obres, com també de la reconstrucció

de Can Fàbregues com més aviat millor. 

VOTACIÓ:  Ordinària

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

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (7),  corresponent  als  membres

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

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de
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Plataforma per Catalunya (3)  i corresponent al membre del

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

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

d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i

Alternativa. 

Abstencions: Cap. 

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

grup municipal Socialista. 

16  - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL

PGOM 96 ÀMBIT DISCONTINU CIRERA-ROCAFONDA. 

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en resolució de
24  de  desembre  de  2012,  va  suspendre  l’aprovació  definitiva  de  la  modificació
puntual  segona  del  Pla  general  d’ordenació  municipal  àmbit  discontinu  “Riera  de
Cirera-Rocafonda”,  promoguda i  tramesa per l’Ajuntament,  fins que,  mitjançant  un
text refós s’incorporessin les prescripcions següents:

- Cal completar l’estudi de viabilitat econòmica de forma que incorpori els conceptes
d’ingrés, de despesa i el factor temps. En cas que l’estudi demostri la inviabilitat del
sector, haurà d’establir les bases d’un nou equilibri de càrregues i beneficis que en
garanteixi  la  viabilitat.  El  calendari  en  el  qual  es  basi  aquest  estudi  s’haurà
d’incorporar  a  un  programa  de  l’actuació  de  caire  normatiu  que  habiliti
l’administració a retornar el planejament al seu estat inicial en cas d’incompliment.

El text refós ha modificat tota la justificació numèrica de l’estudi econòmic i financer.
Afegeix un estudi dinàmic que recull la casuística de cinc escenaris, vincula les xifres
d’ingressos i despeses a diferents fases d’execució del sector. 

El nou Estudi econòmic dinàmic demostra la viabilitat del planejament a través d’un
nou  equilibri  de  beneficis  i  càrregues  i,  incorpora  un  apartat  de  calendari  i
programació de l’actuació. 

Això també comporta modificar el Pla de millora urbana del sector Riera de Cirera–
Rocafonda, promogut per Volumètric Promotora Constructora, SLU i Rodesan, SA,
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l’aprovació  definitiva  del  qual  està  suspesa  per  acord  de  la  Comissió  Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 31 de gener de 2013, fins l’aprovació definitiva de la
modificació  puntual  segona  del  Pla  general  del  qual  porta  causa  i  a  les
determinacions del qual s’haurà d’ajustar.

Vist l’informe jurídic i l’article 92 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels
següents ACORDS:

Primer.-   Aprovar el  Text refós de la modificació puntual segona del Pla general
d’ordenació  municipal  àmbit  discontinu  “Riera  de Cirera-Rocafonda”,  promoguda i
tramesa per l’Ajuntament, d’acord amb la prescripció establerta en la resolució de 24
de desembre de 2012, del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

Segon.-   Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: dos
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document
tècnic en suport informàtic.

Tercer.-  Requerir a Volumètric Promotora Constructora, SLU i Rodesan, SA, com a
promotores del  Pla  de millora  urbana del  sector  Riera  de Cirera–Rocafonda,  que
incorporin en aquest PMU les noves determinacions de la Modificació puntual segona
del  Pla  general,  conforme resol  l’acord  de la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme de
Barcelona de 31 de gener de 2013.

Quart.-   Notificar-ho  a  les  persones  interessades  en  l’expedient  als  efectes
escaients.”

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

Popular, expressa que sempre, en tot aquest procés de modificació del Pla General

d’aquests àmbits, el seu grup municipal hi ha votat en contra. 

Avui hi tornarem a votar en contra perquè tornem a desaprofitar un espai estratègic

ubicat en un barri amb un entorn densament poblat.  Espais grans com aquest en

queden pocs i s’hauria de reservar com a sòl per tirar endavant projectes estratègics

de ciutat. 

Novament aquest espai l’esgotem, no només pels equipaments necessaris, com és

una escola, sinó que la gran majoria de sòl anirà destinat a ús d’habitatges, i entenem

que aquesta no és la màxima necessitat de la nostra ciutat en aquests moments.
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El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que aquesta proposta no conté prou

elements significatius per variar els vots que el seu grup municipal va exercir, tant a

l’aprovació inicial del 12 de gener del 2012, com a l’aprovació provisional del ple del 6

de setembre del 2012, en els quals vam manifestar el nostre posicionament contrari a

aquesta modificació. La nostra posició ja va quedar prou expressada en ambdues

intervencions d’aquells plens. 

Per  nosaltres,  l’aposta  havia  de  ser  molt  més  sostenible,  amb  menys  sostre

edificable,  donat  el  moment econòmic  advers,  i  amb l’increment  de zones verdes

projectades,  potenciant  molt  més  el  sector  terciari,  a  l’hora  que  reclamàvem  un

compromís ferm per part seva, Sra. Regidora, de parlar de debò i arribar a acords

amb  les  associacions  de  veïns  dels  territoris  per  tals  de  fer-les  partícips  dels

processos que s’havien engegat, cosa que no ens consta que hagi succeït, o no en la

mesura que els veïns reclamaven. 

Per tot això, el nostre vot serà negatiu.

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

positiu del seu grup municipal.

En  el  moment  primigeni  del  procés,  en  el  mandat  passat,  hi  havia  unes

consideracions que eren aquests carrers, la carretera de Cirera i les entregues del

carrer Transversal, del carrer del Pou, del carrer Dipòsit, del carrer Sant Ferran, del

carrer Eusebio i del Dr. Ferran. Aquí hi va haver un canvi, fruit de les circumstàncies

conjunturals. Com que el govern es va comprometre al que li vam demanar, això ens

dóna suficients garanties per votar-hi a favor.

La modificació d’aquell espai ha comportat la possibilitat, no només de poder tirar

endavant l’Escola Marta Mata, sinó també un espai a Rocafonda, que són els antics

tallers de 16 mil metres quadrats, per encabir un institut i una escola de primària, a

banda de tots els equipaments i zones verdes que han de sortir d’aquell espai.

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

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (8),  corresponent  als  membres

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

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3).  

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

d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida  i

Alternativa  (2)  i  corresponent  al  membre  del  grup

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

Abstencions: Cap. 

17  - ADHESIÓ  A  L’ACORD  DE  LA  XARXA  DE  CIUTATS  I

POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER “UN SALT ENDAVANT

DEL PACTE DELS ALCALDES I LES ALCALDESSES I PER UNA

ENERGIA SOSTENIBLE LOCAL”.

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de
Barcelona, és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient, per
avançar  cap  a  un  desenvolupament  sostenible.  Constitueix  una  plataforma  de
cooperació, intercanvi i treball en xarxa, on els municipis troben un marc adequat per
discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves
experiències, i per promoure i dur a terme projectes d’interès comú.

Mataró forma part activa de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat des de
la seva creació l’any 1997, que en aquests moments està integrada per més de 200
entitats  locals  catalanes,  que  representen  més  del  80%  de  la  població  total  de
Catalunya.

Mataró es va adherir al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una Europa amb energies
sostenibles  en el  Ple  municipal  de 3 de juliol  de 2008.  Amb aquesta adhesió  és
comprometia  a  aconseguir  els  objectius  comunitaris  de  reducció  d’emissions  de
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gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions d’eficiència energètica i d’energies
renovables. Així mateix es comprometia a definir un Pla per assolir les reducció del
20% de les seves emissions a l’any 2020, el Pla d’acció per a l’energia sostenible
(PAES) de Mataró.

En el Ple municipal d’1 d’octubre de 2009 es va aprovar el PAES de Mataró. Aquest
PAES es va elaborar amb la participació de tots els agents municipals que són actors
en aquest àmbit i es va consensuar amb un procés de participació ciutadana, extern a
l’organització municipal. El Consell Municipal de Medi Ambient va ser l’espai de debat
estable que va fer el seguiment de tot aquest procés.

El passat 18 de març del 2014, en el marc de la 13a Assemblea General de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, es va aprovar l’Acord   per un Salt endavant
del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible local. L'acord
insta a totes les ciutats i pobles a presentar l’acord en els respectius plens municipals.

Aquest  acord inclou instàncies  i  demandes a la  Comissió  Europea,  al  Govern de
l’Estat  i  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  d’impuls  de  programes,  elaboració
d’estratègies, aprovació d’objectius i determinació de marc normatiu. 

Pel que fa a les ciutats i pobles adopten el compromís a fer un salt endavant en el
pacte, i especialment a:

1. Assumir els compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle per l’any 2030 i a afrontar els nous reptes que se’n derivin.

2. Lluitar contra les situacions de pobresa energètica, i a vetllar per la integració de
les polítiques socials, econòmiques i ambientals.

3. Intensificar les accions en tots els àmbits del compromís del Pacte en què encara
no s’ha actuat suficientment: sector residencial, terciari i transport.

4. Avançar per reduir la dependència energètica mitjançant la promoció de l’ús de
recursos  propis  renovables,  per  tal  d’esdevenir  exemple  per  a  altres
administracions i per a la resta de la societat.

5. Fer el seguiment del compliment dels compromisos del Pacte.

6. Impulsar la participació ciutadana en l’àmbit energètic com a usuaris finals i com a
potencials productors/promotors.

Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents

ACORDS

Primer.- Adherir-se a l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per
un  Salt  endavant  del  Pacte  dels  Alcaldes  i  les  Alcaldesses  i  per  una  Energia
sostenible local.

Segon.-  Notificar-ho  al  president  de  la  Xarxa  de  Ciutats  i  Pobles  cap  a  la
Sostenibilitat.”
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El senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, reconeix  que sempre ha estat  recelós d’aquesta  mena de declaracions  i

acords pel que fa al tema del medi ambient i que, en general, sempre ha cregut que

no  deixen  de  ser  una  mesura  per  rentar-se  la  cara.  En  general,  les  polítiques

mundials no han sabut conviure de forma harmònica amb la natura.

La Unió Europea en conferències i convencions internacionals sempre ha tingut un

discurs fent ressò de la importància de lluitar contra l’escalfament global, apostant per

la reducció d’emissions i, fins i tot, ha complert algunes mesures que han portat a

reduir aquestes emissions de gasos que generen l’efecte hivernacle. 

A nivell mundial els nivells d’emissions de gasos hivernacle no deixen de créixer. Què

està  passant?  Que  la  UE  té  una  situació  molt  còmoda:  tota  aquella  producció

contaminant,  industrial  i  més intensiva  s’ha  traslladat  al  tercer  món.  Aquí  seguim

consumint productes que generen efecte hivernacle al tercer món. Si fóssim sincers,

els  comptes els  faríem a nivell  global  i  es prendrien mesures a nivell  global  i  no

consumiríem cert tipus de productes. Qui no consumeix productes de la Xina, que és

una potència mundial en contaminació i en emissió de gasos de diòxid de carboni? 

A nivell mundial, els dos únics moments en els que hi ha hagut una rebaixa important

ha estat a partir del col·lapse del bloc soviètic i en moments de recessió, en què ha

disminuït en alguns països. 

Les aportacions més interessants en aquest sentit han vingut del món llibertari que ha

entès que si no canvien els sistemes de producció i es fa una crítica radical a l’actual

sistema productiu, aquesta mena d’acords no deixen de ser paper mullat. 

Què  és  el  que  ens  proposen?  Impuls  de  programes,  elaboració  d’estratègies,

aprovació d’objectius però, a l’hora de la veritat, què?

Crec  que  falta  un  compromís  seriós  amb el  medi  ambient  perquè  els  interessos

econòmics estan per sobre dels interessos del planeta. 

De compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle pel 2013 en tenim els que

vulgueu, però si continuem consumint el que produeix la resta del món contaminant,

de què serveix?

Nosaltres en aquest sentit hem fet propostes a nivell local. En aquest tema hem de

ser radicals, perquè el planeta té un compte enrere i hem de reaccionar perquè les
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generacions del futur coneguin el planeta com l’hem viscut nosaltres; en coneixeran

un de pitjor. 

Haurem de produir diferent i fer un ús de l’energia molt diferent. Això de les energies

renovables, qui s’ho creu si els decrets i les polítiques estatals estan castigant aquells

que utilitzen les energies renovables? Això de la bioconstrucció sembla un acudit de

la CUP quan en parlem. S’hauria de pensar amb criteris sostenibles a nivell energètic

i a nivell de mobilitat, etc.

Per tot això, en aquest punt no votarem a favor, ens hi abstindrem perquè no ens ho

creiem, encara que podem estar d’acord en el que diuen els acords. 

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

suport del seu grup municipal a aquests dos acords. 

En definitiva, estem parlant de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat, en la

que la nostra ciutat hi ha tingut històricament un paper rellevant.

Estem d’acord en el que es diu de reivindicar un canvi important en les polítiques

energètiques  fonamentalment  i  reivindicar  el  paper  que  el  món  local  pot  fer  en

aquestes polítiques. 

Sempre s’havia entès que les polítiques energètiques corresponien a la política dels

estats, però, a poc a poc, es va demostrant que des del món local es poden fer

moltes iniciatives favorables al medi ambient en general, però, sobretot, també als

temes energètics. 

Comparteixo una part del discurs del Sr. Safont-Tria. Aquestes declaracions tenen

aquest  valor  important  que  és  el  de  manifestar  els  posicionaments  polítics  i  les

voluntats  polítiques  dels  partits  davant  de  fenòmens  que  ens  preocupen

especialment. 

És cert que al món municipal estem molt acostumats al fet que hi hagi unanimitat en

aquests temes. 

Per altra banda, ens hem de preguntar: I de l’Ajuntament de Mataró, què en sabem? I

de les polítiques mediambientals de l’Ajuntament de Mataró, què en sabem? Perquè

teníem una Agenda 21, teníem un Pla d’Acció d’Energies Sostenibles; vam ser dels

primers ajuntaments en tenir-ne. Algú se’n recorda? En tenim alguna notícia? Jo sé

que la Sra. Regidora em dirà que sí que tenim un model, però si és així, expliqui’l a la
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ciutadania. Ara que ve el Dia Mundial del Medi Ambient és una bona ocasió, més

enllà  de  fer-se  una  foto  en  algun  lloc,  d’explicar  quines  són  les  polítiques

mediambientals d’aquest Ajuntament.

Celebro que en els 12 valors vostès decidissin tenir en compte el de la sostenibilitat.

També és cert que m’hagués agradat que aquest acord, abans de passar pel ple,

hagués passat pel Consell Municipal del Medi Ambient.

Aquestes declaracions són importants, però al darrere hi  ha d’haver treball,  hi  ha

d’haver  feina,  hi  ha  d’haver  objectius  i,  avui  per  avui,  jo  no els  sé veure  i  quan

pregunto a la resta de la ciutadania em contesta el mateix.

Per tant, jo el que els demano és que s’ho creguin. Es poden fer apostes des dels

ajuntaments,  es  poden  fer  moltes  coses.  Com  a  mínim,  aquestes  coses  s’han

d’escriure i explicar-les i, després, ja veurem com les tirem endavant.

Els valors, com la sostenibilitat,  són quelcom més que una pancarta penjada a la

façana d’un ajuntament.

M’agradaria que això fos un compromís seriós i que s’hi treballi de debò. La Regidora

té un bon equip tècnic, que s’ho creu i que ha treballat sempre amb entusiasme i

dedicació  per tirar  endavant  els  projectes mediambientals  de tots els  vectors:  els

sorolls, l’energia, etc.

VOTACIÓ:  Ordinària

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

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (8),  corresponent  als  membres

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

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya (3),  corresponent als membres

del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2). 

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 1,    corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura d’Unitat Popular. 
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18   - ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ,

DE  LA  XARXA  DE  CIUTATS  I  POBLES  CAP  A  LA

SOSTENIBILITAT,  PER   “L’ADAPTACIÓ  ALS  EFECTES  DEL

CANVI CLIMÀTIC EN EL TERRITORI I EL LITORAL”.

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

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de
Barcelona, és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient, per
avançar  cap  a  un  desenvolupament  sostenible.  Constitueix  una  plataforma  de
cooperació, intercanvi i treball en xarxa, on els municipis troben un marc adequat per
discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves
experiències, i per promoure i dur a terme projectes d’interès comú.

Mataró forma part activa de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat des de
la seva creació l’any 1997, que en aquests moments està integrada per més de 200
entitats  locals  catalanes,  que  representen  més  del  80%  de  la  població  total  de
Catalunya.

Mataró  fou  una  de  les  primeres  ciutats  de  Catalunya  a  dissenyar,  consensuar  i
implementar el seu propi procés per obtenir l’Agenda 21 Local l’any 1998. Aquesta
primera Agenda 21 de Mataró, aprovada al Ple municipal de 2 d’abril de 1998, li varen
seguir 10 anys d’execució i seguiment, la qual al finalitzar havia assolit un 80% de
grau d’implantació.

Abans d’exhaurir  el període de vigència de la primera Agenda 21 es va iniciar  un
procés participatiu per la concreció de la nova Agenda 21. De forma paral·lela a les
iniciatives d’Agenda 21, s’havien anat plantejant les necessitats de treballar per a la
mitigació  del  canvi  climàtic,  des  de  les  diferents  escales  locals.  Entre  elles,  la
iniciativa  europea  del  Pacte  d’alcaldes  i  alcaldesses,  una  iniciativa  ambiciosa  de
participació de les autoritats locals en la lluita contra el canvi climàtic.

L’adhesió de Mataró a aquest Pacte d’alcaldes i alcaldesses coincideix amb el procés
de revisió de la primera Agenda 21, que es va realitzar posant un èmfasi especial en
la lluita contra el canvi climàtic.

En el Ple municipal d’1 d’octubre de 2009 es va aprovar el Pla de lluita contra el canvi
climàtic  – Agenda 21 Mataró. Aquest  nou full  de ruta de la ciutat,  d’horitzó 2020,
contempla 150 actuacions,  82 de les quals integren el  Pla d’acció per a l’energia
sostenible (PAES) de Mataró.
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El passat 18 de març del 2014, en el marc de la 13a Assemblea General de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, es va aprovar la Declaració de Vilanova i la
Geltrú, Per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral. L'acord
insta a totes les ciutats i  pobles a presentar la Declaració en els respectius plens
municipals.

Aquesta Declaració inclou, succintament, els següents acords:

- Contribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles 
- Definir estratègies d’adaptació 
- Mobilitzar els agents implicats 
- Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí
- Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos
- Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua
- Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació
- Fer difusió l’ acord

Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents

ACORDS

Primer.- Adherir-se  a  la  Declaració  de  la  Xarxa  de  Ciutats  i  Pobles  cap  a  la
Sostenibilitat Per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral.

Segon.-  Notificar-ho al  president  de  la  Xarxa  de  Ciutats  i  Pobles  cap  a  la
Sostenibilitat.”

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

Popular, es remet als arguments de l’anterior punt. 

En aquest cas, però, hi votaré a favor però tenint en compte les crítiques de l’anterior

punt. Aquesta mena d’acords no ens donen cap garantia de res. El Sr. Baron parlava

de compromís seriós, però jo no crec que sigui una qüestió de compromís perquè jo

no veig cap iniciativa,  ni  des de la Generalitat  ni des de la majoria d’ajuntaments

d’aquest país. Crec que és més una qüestió ideològica que qüestioni l’actual sistema

de producció, cosa que des del poder ningú fa. Fins que no arribem aquí, difícilment

canviarem les coses. Hem de pensar que l’Agenda 21 recull l’ampliació dels laterals,

essent una agressió com era al territori, però que per sort no s’arribaran a fer.
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, expressa que

les declaracions  serveixen,  per exemple,  perquè a la  província  de Barcelona 209

ajuntaments s’hagin adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible

i, per tant, que tinguin aquest debat present en les seves polítiques.

Això  fa  que  un  número  molt  important  d’aquests  ajuntaments  tinguin  el  seu  pla

d’acció  d’energia sostenible  i  estan aconseguint  estalvis  importants en el  consum

energètic, en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i estalvis importants en l’àmbit

econòmic com, per exemple, al poble de l’Estany, al Moianès, que va canviar tota la

seva il·luminació per llums LED, incloent-hi el monestir romànic. En tres anys han

pagat  tota  la  inversió  i  ara ja  tenen estalvi  net,  quan abans no encenien  la  llum

perquè no la podien pagar. L’estalvi net és econòmic i en emissió de gasos d’efectes

hivernacle.  Si  això  no val  de res,  de què valen totes les altres declaracions  que

aprovem al ple?

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

Via Pública

19  -  IMPOSICIÓ  SANCIÓ  EN  MATÈRIA  DE  GOSSOS

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

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

Manteniment presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS

PRIMER.-  Per  Providència  de 29 de novembre  de  2013,  es  va incoar  expedient
sancionador  a  Ayoub  Laarousse,  per  la  comissió  d’una  infracció  en  matèria  de
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número P13NGP0210001, aixecada en data 11 d’agost de 2013 a les 12:20 hores
per  l’Agent  de  la  Policia  Local  número  1888,  l’acta  número  P13NGP0070001,
aixecada en data 11 d’agost de 2013 a les 12:25 hores per l’Agent de la Policia Local
número 1888 i l’acta número C13/23456, aixecada en data 11 d’agost de 2013 a les
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13:00 hores pels Agents de la Policia Local número 1888 i 2748 referent a la Ronda
de Miguel de Cervantes de 08304 Mataró.
SEGON.- En data 20 de febrer 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 Ayoub Laarousse, en data 6 de març 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 24 de març 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 P13NGP0210001, aixecada en data 11 d’agost  de
2013 a les 12:20 hores per l’Agent de la Policia Local número 1888, l’acta número
P13NGP0070001, aixecada en data 11 d’agost de 2013 a les 12:25 hores per l’Agent
de la Policia Local número 1888 i l’acta número C13/23456,  aixecada en data 11
d’agost de 2013 a les 13:00 hores pels Agents de la Policia Local número 1888 i
2748 referent a la Ronda de Miguel de Cervantes de 08304 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 portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
per la Ronda Cervantes a l’alçada del Camí de les Cinc Cènies.
Es complien les condicions següents:

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

2. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
•  Ayoub Laarousse
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TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els  fets  declarats  provats  representen  l’incompliment  de  la  normativa  actualment
vigent i concretament consisteixen en:

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

2. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article  7.3 de Llei  10/1999,  de 30 de juliol,  sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei,  que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i  als espais  d’ús públic  en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.

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.

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:
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PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a Ayoub Laarousse, per la comissió
d’una  infracció  molt  greu  a  l’article  13.1.b  en  matèria  de  Gossos  considerats
potencialment perillosos.

SEGON.- Imposar una sanció de 300,51 euros a Ayoub Laarousse, per la comissió
d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

El senyor Joan Mora, alcalde president, proposa avançar el punt núm. 22 de

l’ordre del dia.  

22  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS

GRUPS  MUNICIPALS  A  INSTÀNCIES  DE  LA  PLATAFORMA

ESTAFABANCA  MATARÓ,  PER  DECLARAR  PERSONES  “NO

GRATES” A LA CIUTAT DE MATARÓ ALS SRS. PDL I  JIG COM A

MÀXIMS  RESPONSABLES  DE  CAIXA  LAIETANA  DURANT

L’ESTAFA DE LES PREFERENTS.

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

Popular, presenta la proposta següent :

“La ciutat de Mataró ha estat reconeguda a nivell nacional, durant massa temps, amb
el malaurat honor d'haver estat la capital de les Preferents, per la magnitud de l'estafa
bancària i per la afectació que ha suposat per un nombre molt important dels seus
ciutadans. Estafa que ha estat reconeguda pels mateixos dirigents polítics del país i
també per les nombroses sentències judicials que, a dia d’avui, encara inunden els
jutjats.
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Mataró però, també ha estat reconeguda per la seva constància en la lluita social i
política en defensa dels estafats, lluita que s'ha traduït en la recuperació dels estalvis
d'una  gran  majoria  de  les  persones  afectades,  mitjançant  l'arbitratge  defensat  i
promogut  per  la  Plataforma  Estafabanca  Mataró,  amb  el  suport  incondicional  i
importantíssim de l'Ajuntament de Mataró.

Malgrat aquest èxit i que la majoria de persones afectades hem recuperat els nostres
diners,  queda pendent  un rescabalament  moral per les seqüeles tant  físiques com
psicològiques que hem patit, i el trist record dels companys que hem deixat pel camí,
víctimes de l'agreujament de les seves malalties, per l’angoixa diària i pel dolor que
causa  la  traïdoria  d'una  entitat,  Caixa  Laietana,  que  havia  estat  un  referent  de
confiança en les seves vides.

La inacció de la Fiscalia General en Catalunya, la desimputació dels alts càrrecs  de
Caja Madrid, el no reconeixement de cap responsabilitat i la prepotència demostrada
pels  principals  gestors  de  Caixa  Laietana  davant  la  Comissió  d'Investigació  del
Parlament de Catalunya i la seva  negativa a retornar els diners que en forma de
gratificacions i jubilacions es varen endur quan va fer fallida Caixa Laietana, fa que
per a molts mataronins i mataronines, la confiança en la justícia sigui nul·la.

Els responsables de l'estafa bancària continuen caminant pels nostres carrers sense
cap  mena  de  vergonya,  amb el  xoc  moral  que  això  provoca  a  moltes  persones
víctimes, novament, de la impunitat de la corrupció dels alts càrrecs.

Mataró es reclama ciutat de valors. El treball i l'estalvi dels estafats al llarg de tota
una  vida  també  és  un  valor,  així  com  la  honradesa,  la  confiança  i  la  solidaritat
ciutadana que en cap cas han demostrat els responsables de l'estafa bancària.

És per aquests motius que tots els Grups Municipals, a instàncies de la Plataforma
Estafabanca Mataró, proposen al Ple Municipal de l’Ajuntament l’adopció dels acords
següents:

1.  Declarar persones "NO GRATES" a la ciutat de Mataró al Sr. Pere Antoni de Dòria
i Lagunas i el Sr. Josep Ibern i Gallart com a màxims responsables de Caixa Laietana
per l'estafa als seus clients i conciutadans de Mataró en el cas de les Participacions
Preferents i altres productes tòxics financers.

2.  Comunicar l'acord al Sr. Pere Antoni de Dòria i  Lagunas i al Sr. Josep Ibern i
Gallart,  al  Síndic  de  Greuges  de  Catalunya,  a  la  Conselleria  d'Economia  de  la
Generalitat de Catalunya, a la Defensora del Pueblo (Madrid), al Banco de España, a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a Bankia, al Ministerio de Economia
del Gobierno de España i als mitjans de comunicació a l'abast de l'Ajuntament.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Diego Herrera,

en representació de la Plataforma Estafabanca,  qui expressa el  seu agraïment al

conjunt  dels  grups polítics  municipals  per  presentar  tots ells  aquesta proposta de

resolució.  Agraeix  també  a  la  Federació  d’Associacions  Veïnals  de  Mataró  i,
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particularment  al  seu  president,  el  Sr.  Juan Sánchez,  el  seu suport  incondicional

durant dos anys i mig. Manifesta que la proposta de resolució recull  i  sintetitza el

sentiment de les persones de la Plataforma Estafabanca Mataró.

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que amb una proposta de resolució

d’aquest  estil  hi havia el  compromís de tots els grups municipals de no intervenir,

però, donada l’excepcionalitat d’aquesta proposta, es donarà la paraula per si hi ha

algun grup que vulgui afegir alguna cosa. És molt dur haver de declarar persones no

grates a ciutadans de la pròpia ciutat i això representa un esforç que s’ha de saber

mesurar en l’estricte marc del gran dolor causat per aquestes persones.

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

Catalunya, manifesta que al llarg del ple el seu grup municipal ha callat en moltes

intervencions, perquè aquestes persones afectades poguessin intervenir i marxar a

una hora decent cap a casa. 

Mantindrem el nostre compromís però estic molt enfadat. Em sento estafat i avui em

sento més a prop que mai dels afectats per les preferents, Sr. Safont-Tria. Vostè ha

faltat a la paraula i ha posat en perill l’aprovació d’aquesta moció. Aquest matí a les

14 h ens ha dit a tots els portaveus que vostè cediria la seva paraula a la Plataforma

Estafabanca perquè siguin ells qui llegeixin el manifest. Perquè si s’estan declarant

aquestes dues persones com a persones no grates és a instància de la Plataforma.

N’estem cansats, perquè si això no s’hagués solucionat els perjudicats haguéssim

sigut bàsicament el grup que jo represento, i  a qui s’estaria nombrant persona no

grata potser seria jo o algun dels meus companys. Si s’ha solucionat no és per grups

que tenen poquíssima responsabilitat o que no tenen representació enlloc, excepte

en aquest Ajuntament, i que s’intenten posar medalles, que és el que acaba de fer

vostè i això em molesta perquè vostè s’estava aprofitant d’unes persones que han

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

Popular, creu que el Sr. López deu estar parlant sense tenir coneixement de tot el que

ha succeït  aquesta tarda. Jo he sigut el primer a reclamar que qui havia de llegir

aquesta proposta havia de ser la Plataforma. Vostè ho ha dit molt bé, jo he enviat un

correu demanant això, però, després d’aquest correu, hem rebut un correu tots, inclòs

vostè,  del  Primer  Tinent  d’Alcalde,  el  Sr.  Joaquim  Fernández,  que  li  llegeixo

textualment:

“Bon dia a tothom,

Per sortir de dubtes he parlat amb el Sr. Secretari i em confirma que les propostes

només les poden presentar al ple els Regidors, encara que ho pot fer en nom de tots

els grups. 

És per això que la proposta que us faig és que la CUP, primer grup que va manifestar

l’interès  en  atendre  la  petició  de  la  Plataforma  Estafabanca  Mataró,  sigui  qui  la

presenti  i,  seguidament,  intervingui  la  persona  de  la  Plataforma  que  designi  la

Federació de Veïns, que és qui ha demanat intervenir.

Pel que fa a possibles intervencions, lamentablement aquest acord de no intervenir

s’ha de trencar en altres ocasions i justament el tema d’avui va ser motiu d’un llarg

debat amb molts matisos diferents a la darrera sessió de la comissió, fet que crec

justifica que, si algun grup vol deixar-ne constància, ho pugui fer.

Cordialment, 

Joaquim Fernández.”

Per tant, jo avui no m’he saltat cap compromís. Ho he fet seguint les indicacions de

Secretaria i amb cap ganes de protagonisme. Qui es mereix el protagonisme són els

centenars  de persones afectades i,  en aquest  cas,  la  Plataforma,  que és  qui  ha

presentat la proposta. Crec que vostè ha sigut víctima d’una mala interpretació.

El  senyor  Joan Mora,  alcalde  president,  expressa  que el  més important  és  votar

aquesta  dolorosa  proposta  generada  per  la  falta  d’ètica  d’uns  directius  i  que  ha

provocat molt de dolor a moltes persones.
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Aquí  s’ha  dit  que  d’una  forma  horitzontal  o  vertical,  això  podria  afectar  moltes

persones més, però el que ha fet aquest Ajuntament amb tots vostès, aconseguint

una unitat d’acció de tots 27, és canviar el rumb d’una història que hagués pogut ser

molt més tràgica del que finalment ha estat. Amb un record a les persones que van

iniciar aquesta lluita i que ja no hi són, tancaré aquesta intervenció per procedir a la

votació.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

20  -  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS

GRUPS  MUNICIPALS  DE  CONVERGÈNCIA  I  UNIÓ  I

SOCIALISTA  PER  L’ADHESIÓ  A  LA  COMMEMORACIÓ  DEL

CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.

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

presenta la proposta següent:

“El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren
a  l’antic  Palau  de  la  Generalitat  la  junta  de  delegats  de  les  quatre  diputacions
catalanes per tal de redactar l'estatut de la Mancomunitat de Catalunya.

El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d'estatut de la mancomunitat i el
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de Ia unió de les
quatre  diputacions  i  va  ser  escollit  com  a  President  de  l’Assemblea  de  la
Mancomunitat de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de
la Riba, que s’erigiria com a veritable inspirador de tot aquell procés.

La  institució  naixia  com  a  resultat  de  la  suma  de  capacitats  i  esforços  de  les
diputacions  catalanes  i  amb  la  voluntat  de  servei  a  les  expectatives  de  major
reconeixement  polític  de  Catalunya  i  com  a  instrument  de  modernització  de  les
estructures existents i absents - des de les viàries fins a les educatives i culturals.

En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren
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les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès
la seva actuació fins als nostres dies.

La Mancomunitat  de Catalunya va significar  una gran aportació al  progrés social,
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen
en el temps, entre d’altres, l’lnstitut  d’Estudis Catalans, Ia Biblioteca de Catalunya,
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.

Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat,   es
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i
vol traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.

Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu
treball no seriem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que
es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix,
Prat  de la  Riba  escrivia  el  1917:   "No hem fet  la  Mancomunitat  per  a tenir  una
Diputació més gran, ni per a donar a l'ànima catalana un petit  cos d’administració
subordinada,  secundària:  una  província.  Tots,  anant  més  o  menys   enllà,  qui
deturant-se aviat,  qui  veient  lluny encara el  terme del  seu ideal  tots volem per a
Catalunya  un  cos  d'Estat,  tots  sentim  que  la  voluntat  popular  catalana  exigeix
imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d’Estat”.

El 1867 va néixer a Mataró Josep Puig i Cadaflach, que als 24 anys, en acabà la seva
carrera d’arquitecte, començà la seva vida professional com arquitecte municipal a la
nostra Ciutat i també va tenir una àmplia trajectòria com arqueòleg i historiador.

Puig  i  Cadafalch  també desenvolupa  una important  labor  política  en el  camp del
catalanisme.  El  1917,  a  la  mort  d'Enric  Prat  de  la  Riba,  el  va  substituir  com  a
President de la Mancomunitat de Catalunya desenvolupant un ambiciós pla d’escoles
i  institucions culturals.  Va crear la Junta de Museus i  nous museus al  Parc de la
Ciutadella de Barcelona, activació de les excavacions d'Empúries, noves carreteres i
un important desenvolupament de l’agricultura. 

En conseqüència, atesos els motius exposats i Ia normativa aplicable, els sotasignats
proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- ADHERIR-SE a  la  commemoració  del  centenari  de  la  Mancomunitat  de
Catalunya,  tot  fent  extensiva  aquesta adhesió a les entitats ciutadanes per tal  de
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.

Segon.- COMPROMETRE’S a l’organització d’esdeveniments que posin de relleu la
importància  de  Josep  Puig  i  Cadafalch,   un  dels  mataronins  amb més  projecció
internacional,  pel  que  fa  a  la  seva  acció  política  al  front  de  la  Mancomunitat  de
Catalunya.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona i presidència de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes.”
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El senyor  Xavier  Safont-Tria,  portaveu del  grup municipal  de Candidatura d’Unitat

Popular, confirma el  vot a favor del seu grup municipal.  No tinc cap dubte que la

Mancomunitat va significar un avenç important en la recuperació de les institucions

perdudes. La mateixa proposta cita unes paraules de 1917 de Prat de la Riba en què

ens ve a dir que aquesta Mancomunitat hauria de servir per dotar Catalunya d’una

forma d’estat i no com un cos d’administració subordinada. Es van crear importants

estructures d’estat, algunes de les quals es citen a la proposta, però n’hi va haver

d’altres com, per exemple, la Biblioteca de Catalunya, la Junta de Museus, el Servei

de Meteorologia o l’Escola d’Administració. Per tant, sí que és un moment important

perquè ens vam dotar d’estructures de les que avui gaudim a aquest país.

Esta bé tenir una perspectiva històrica i adonar-nos que els condicionants polítics i

econòmics que fan referència a la subordinació de les nostres institucions vers les

institucions i el poder espanyol continuen igual. 

Aquell va ser un període convuls, hi havia una burgesia industrial catalana que va

posar per davant dels interessos de país els seus interessos de classe benestant.

Durant els anys de la Mancomunitat qui governava era la dreta. Especialment, a partir

de la mort de Prat de la Riba, sobretot, quan el partit el va començar a presidir en

Cambó,  tot  això  de les estructures d’estat  va començar  a trontollar  perquè es va

abandonar aquesta estratègia, bàsicament perquè tenien por a la revolució social.

Cambó, president del partit, es va enlluernar amb això de ser ministre del Rei Alfons

XIII,  això  de ser  diputat  li  agradava i  va ser  en aquest  període en el  que es va

començar a parlar més d’un nou Estatut que havia de significar un gran avenç però

que després l’Estat l’acabava desdibuixant. Un cop arribada la dictadura de Primo de

Ribera, es va acabar dissolent la Mancomunitat i eliminant l’Estatut. Van ser uns anys

de lluites socials, de vagues com la Vaga de la Canadenca i, si fem justícia, haurem

de recordar que novament va ser l’esquerra revolucionària, amb exemples com el Noi

del  Sucre,  en Salvador  Seguí,  qui  va fer  aquella  conferència  èpica a l’Ateneu de

Madrid on venia a dir que a qui més li interessava la independència era a la classe

treballadora, amb una cita que els llegeixo a continuació:

“...els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res,

ans al contrari, hi guanyaríem molt. La independència de la nostra terra no ens fa por.

Estigueu  segurs,  amics  madrilenys  que m’escolteu,  que si  es  parlés  seriosament

d’independitzar  Catalunya  de  l’Estat  espanyol,  els  primers  i  potser  els  únics  que
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s’oposarien  a  la  llibertat  nacional  de  Catalunya,  foren  els  capitalistes  de  la  Lliga

Regionalista...”

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

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

Encara que estem d’acord a commemorar la memòria d’il·lustres catalans que han

aportat coses a la nostra història comuna, i més quan entre ells s’hi troba un mataroní

com Puig i Cadafalch, després de visitar la web de la Mancomunitat, que és la pàgina

web oficial d’aquest centenari, en el primer article hi ha un titular que diu el següent:

“Artur Mas afirma que l’Estat pot dir no a una llei, però no a la voluntat d’un poble.” 

Des de la nostra formació política veiem que això és una clara mostra d’utilització

política per part del govern de la Generalitat de Catalunya i per part de les diputacions

que actualment estan governades per CIU en favor de postures polítiques que no

reuneixen consens i que poc tenen a veure amb la història; una pura manipulació al

servei de les cortines de fum a què tant ens té acostumats el Sr. Artur Mas. És per

això que ens hi abstindrem.

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

Catalunya,  lamenta  aquest  interès  sobtat  pel  Sr.  Puig  i  Cadafalch  ara,  tenint  en

compte que fa dos o tres anys, quan la seva casa d’estiu es queia a Argentona, ningú

li donava cap valor. A nosaltres ens agradaria molt donar suport a aquesta proposta

de resolució, però tot queda molt obert. La interpretació que ha fet el Sr. Safont-Tria,

posant l’accent en allò que ell veu important, és possible que els que estan parlant

d’en Puig i Cadafalch no el posin en el mateix punt i taparan el que no els interessi.

Amb la història passa el que passa i cadascú l’explica segons la seva visió. Els fets

són objectius però les explicacions no, perquè les fem les persones. Si del que estem

parlant és de l’Escola Superior de Belles Arts, de l’Escola Industrial, de l’Escola de

Treball, de les excavacions a Empúries o de crear una nova Junta de Museus o nous

museus al Parc de la Ciutadella, no sé quines estructures d’estat són això.
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Si tinguéssim la certesa que d’aquest assumpte no se’n farà una utilització política,

ens  hi  haguéssim  afegit  i  haguéssim  donat  suport  a  la  proposta,  però  com  que

l’èmfasi es posarà en el que deia el Sr. Safont-Tria i en el que ha dit el Sr. Fernández

de les estructures d’estat, això exclou una part de mataronins que ens podem sentir

molt orgullosos de la feina que va fer la Mancomunitat i en Puig i Cadafalch i que ho

veiem d’una altra manera. Per tot això ens hi haurem d’abstenir.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 19,   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  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre

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

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 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). 

21  - PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS

GRUPS MUNICIPALS D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS –

ESQUERRA  UNIDA  I  ALTERNATIVA  I  LA  CANDIDATURA

D’UNITAT  POPULAR  PER  TAL  D’INSTAR  AL  GOVERN

MUNICIPAL  A  PRENDRE  LES  MESURES  ADIENTS  PER

ATENDRE  ELS  I  LES  JOVES  I  ADOLESCENTS  DAVANT  LA

IMPLANTACIÓ PER AL CURS 2014-2015 DE LA NOVA ETAPA

EDUCATIVA  PREVISTA  EN  LA  LOMCE  ANOMENADA

“FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA”.
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La  senyora  Conxita  Calvo,  regidora  del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

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

“Atès que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Mejora de la Calidad
Educativa  (LOMCE),  respecte  de  la  formació  professional  crea  uns  nous  estudis
anomenats “Formación Profesional Básica (FPB)”. La LOMCE preveu la implantació
inapel·lable d’aquesta etapa per al curs 2014-2015 i simultàniament la supressió de
l’oferta dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

Atès  que  la  resposta  que  ha  obtingut  aquest  grup  municipal  a  una  pregunta
presentada per a ser resposta per escrit sobre com pensava aquest govern aplicar el
Real  Decreto  127/2014,  de  28  de  febrer,  que  regula  els  aspectes  bàsics  de  la
implantació  d’aquesta  nova  etapa  educativa  de  la  Formació  Professional  Bàsica
(FPB), ha estat que el govern municipal està a l’espera de les concrecions que li
pugui oferir  el  Departament d’Ensenyament de la Generalitat,  que a la data de la
resposta, 10 d’abril, reconeixia que no eren “ni concretes ni definitives”.

Atès que els PQPI són programes per als joves d’entre 16 i  21 anys que havent
finalitzat l'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) sense haver obtingut el
títol de graduat es troben limitats per seguir altres camins formatius.

Atès que l’objectiu d’aquests programes és el d’afavorir la inserció educativa i laboral
dels alumnes que els cursen, proporcionar-los les competències pròpies dels perfils
professionals  corresponents  al  nivell  1  de  qualificació  professional  i,
complementàriament, donar-los opcions de continuar la formació acadèmica per mitjà
de l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Atès  l’èxit  contrastat  d’aquests  programes  avalat  per  les  dades  que  ofereix  el
Departament d’Ensenyament:  80% d’inserció,  del qual  un 60% continua estudiant,
16% treballa i un 4% compagina estudis i treball.

Atès que la nova Formació Professional Bàsica segregarà l’alumnat als 15 anys i pot
fer-ho a partir dels 14 anys, que es programa amb ràtios de 30 alumnes per grup,
mentre que fins ara era de 15 alumnes, i no té com a objectiu l’adquisició, per part
dels  alumnes,  de  les  competències  del  Graduat  en  Ensenyament  Secundari
Obligatori.

Atès que segons dades d’aquest mateix Ajuntament en la recent publicació “Perfil de
ciutat”  el  percentatge  de  joves  que  acaben  l’ESO  sense  el  títol  de  Graduat  en
Secundària  a  la  nostra  ciutat  és  del  18,6%,  i  que  per  tant  estaríem parlant  d’un
col·lectiu  format  per  uns  250-300  joves  que,  anualment,  i  de  no  trobar  un
acompanyament adequat, són expulsats als 16 anys del sistema educatiu amb les
conseqüències socials i personals que això comporta.

Per  tot  el  que s’ha exposat,  el  grup municipal  d’ICV-EUiA proposa l’adopció  dels
següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el manteniment, i ampliació si cal, de l’actual oferta local
de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) finançats amb fons
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públics.

SEGON.-  Adquirir  el  compromís  de  garantir  les  places  necessàries  als
Centres de Formació d’Adults (CFA) de la ciutat a tots els i les joves que
s’hi  vulguin  inscriure,  ja  sigui  per  a  l’obtenció  del  títol  de  Graduat  en
Ensenyament  Secundari  (GES),  com als  cursos  de preparació  per  a les
proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mig i  Superior a través de
l’oferta Municipal i dels Centres de Formació d’Adults de la Generalitat de
Catalunya.

TERCER.- Rebutjar la implantació de la Formació Professional Bàsica (FPB)
que proposa la LOMCE.”

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

Catalunya, expressa el vot contrari del seu grup municipal.

Al perfil de ciutat hi surten bastantes més dades sobre l’educació i sobre la formació a

la nostra ciutat, i diuen que no som una ciutat que pugui servir d’exemple a altres

ciutats semblants a la nostra. També diu que el grau de formació de la nostra ciutat és

un dels factors que incideix directament en la seva taxa d’atur. Entenc que el senyor

que va fer la LOGSE ho va fer amb tota la bona intenció del món per evitar que

seguíssim tenint els resultats que obtenim a l’informe PISA i que les lleis que han

vingut  després  sempre  s’han  fet  amb  aquesta  bona  intenció.  Per  tant,  he  de

pressuposar que una llei que, a més a més, la fa el partit al qual jo li dono suport,

també s’ha fet amb aquesta bona intenció. Hem de donar una oportunitat a aquesta

llei perquè pitjor que estem és molt difícil estar. Podríem entrar en la discussió de qui

ha tingut la responsabilitat històrica els últims 30 i escaig anys de portar l’educació

allà on és ara; i no ha sigut precisament el PP. La LOMCE podrà ser un desastre de

llei, però el que hem tingut fins ara molt bo tampoc és. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que no tenia cap esperança que el

Sr. López li retirés la confiança a la LOMCE.
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Jo no he dit que la ciutat no tingui un bon nivell educatiu, estic parlant d’un col·lectiu

que vostè i tots els que ens dediquem a la docència coneixem, que és aquell que ha

acabat  l’escola  obligatòria  sense haver pogut  adquirir  aquestes competències  per

raons molt diverses. El que jo he dit és que aquest col·lectiu a la nostra ciutat és alt.

Ha costat molt instaurar mesures una mica eficaces perquè aquest col·lectiu pugui

ser una mica atès i encara no tenim prou oferta perquè el gruix d’aquest col·lectiu

pugui ser atès. Ens sembla que derogar la instauració dels PQPI per començar una

activitat nova al mes de setembre, de la que encara no sabem ni quan ni com, és

anar  tant  a  corre-cuita  que  ens  abocarà  al  desastre  absolut,  i  no  entenem  que

aquesta sigui la millor manera d’aplicar una llei en la que jo no hi crec. Aquesta no és

només la meva visió com a professional, sinó que és una visió molt compartida en

l’àmbit  municipal,  perquè  sovint  han  estat  els  municipis  que  han  col·laborat  de

manera estretíssima amb el Departament d’Educació per poder oferir aquest perfil de

PQPI que no existien o eren minsos. Entenem que aquesta riquesa que s’ha produït

a la nostra ciutat d’aquesta oferta ha costat molt. A més, hi ha sectors concertats que

estan  oferint  PQPI  a  la  ciutat  justament  a  aquest  perfil  d’alumnes  per  pal·liar

aquestes mancances a la formació que vostè deia. El que entenem és que tot aquest

capital no es pot perdre per una implementació a corre-cuita d’una llei que justament

comença per un sector especialment fràgil. És per això que diem que els municipis

canviem el nom als PQPI o fem alguna altra cosa, però perdem aquest llegat.

Per altra banda, si aquest col·lectiu queda desatès, com a mínim ampliem el nombre

de places per a aquella gent que pugui incorporar-se a una escola d’adults o a les

proves de grau mig i superior. Entenc que vostè no voti el punt 3, perquè és un tema

ideològic, però els altres dos em sembla que estan bastant més oberts.

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

Catalunya, explica que el que ell ha entès és que la Sra. Calvo utilitzava els punts 1 i

2 per donar el cop fort en el punt 3.

Podem entendre aquesta preocupació, però jo defenso la forma amb la que s’està

implantant la LOMCE, que sé que és precipitada. Aquí el que passa és que quan un

govern escollit democràticament fa una llei, abans que aquesta s’aprovi, algú altre ja

diu que la derogarà. Ja tenim experiència amb el que va passar fa 10 anys amb la
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LOCE, amb la ministra Pilar del Castillo, que no es va poder aplicar mai. Es veu que

només alguns tenen dret a fer lleis d’educació en aquest país. Això també és una

tranquil·litat quan surten els resultats PISA.

Si vostè retira el punt tercer, nosaltres li votem tranquil·lament.

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon que no retira el punt 3 però que el Sr.

López pot fer un vot particular.

El  senyor  Pere Galbany, regidor  delegat  d’Ensenyament  i  Esports,  manifesta que

comparteixen la proposta de resolució i que la votaran positivament. 

Ja estan treballant des de Direcció d’Ensenyament per donar una resposta als PQPI

del futur, que haurem de disfressar per donar resposta als alumnes que tenim a quart

d’ESO, perquè aquesta llei no contempla una sortida per a aquests alumnes. Ja hem

signat  conveni  amb  la  Generalitat  de  Catalunya  per  la  continuïtat  dels  PTT  i

continuem  treballant  per  continuar  donant  resposta  a  una  necessitat  que  creiem

primordial a la nostra ciutat. Ja saben l’esforç que estem fent a Can Noè per assentar

aquell nou local a l’Avinguda del Perú per continuar donant el millor servei a l’escola

d’adults, que ens fa molta falta. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 22,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (8),  corresponent  als  membres

del  grup  municipal  de  Plataforma  per  Catalunya  (3),

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa

per  Catalunya  Verds  –  Esquerra  Unida i  Alternativa  (2)  i

corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura d’Unitat Popular (1).
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Vots en contra: 5,  corresponent als membres del grup municipal del Partit

Popular de Catalunya.

Abstencions: Cap. 

En aquests moments surt de la sala de sessions el Sr. Francesc Melero, regidor del

grup municipal Socialista.

PRECS I PREGUNTES

23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL

PARTIT  POPULAR  DE  CATALUNYA  SOBRE  LA  DEMANDA

D’INFORMACIÓ  PER  PART  DE  L’OFICINA  ANTIFRAU  DE

CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

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

Catalunya, presenta la pregunta següent:

“Al juliol de 2012 es va aprovar al Ple Municipal una Proposta de Resolució on es
demanava aclarir la situació de l’increment del cost de licitació de l’Edifici del Rengle.

Avui,  15  d’abril,  hem  sabut  a  Junta  de  Portaveus  Extraordinària  que  l’OAC  ha
demanat a l’Ajuntament de Mataró un extens dossier de documentació referent a tot
el que fa referència a la licitació i construcció de l’Edifici.

Amb tot hem estat incapaços de qui i quan ha fet la denúncia per tal de que l’Oficina
Antifrau entri a investigar aquest tema, i tot i que celebrem que s’estudiï si es van
cometre irregularitats en tot el  procés referent  a l’Edifici  del  Rengle,  també volem
transparència sobre les motivacions de que s’investigui precisament ara i no fa quasi
dos anys quan el Ple de l’Ajuntament ho va aprovar amb cap vot negatiu i el vist-i-
plau de 25 dels 27 regidors.

És per aquests motius que presentem les següents preguntes:

1.-Qui o quins i quan  s’ha adreçat des de l’Ajuntament de Mataró a l’Oficina Antifrau
de Catalunya per tal de qui iniciï aquesta investigació?”
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El  senyor  Joaquim  Fernàndez  Oller,  regidor  delegat  de  Participació,  Ciutadania  i

Convivència,  Política  Lingüística,  Cultura  i  Relacions  Institucionals,  abans  de

respondre a la pregunta vol aclarir un extrem del text de la pregunta. L’aclariment que

li vull fer és que cap representant de l’Ajuntament s’ha adreçat a l’OAC demanant

que s’iniciï una investigació. L’Ajuntament es va adreçar a l’OAC per demanar que

revisin la documentació relativa a l’adjudicació i  execució de l’obra de l’edifici  del

Rengle, perquè de tots és sabut que aquesta obra es va executar amb un 40% més

de pressupost, respecte al preu de licitació, i estem parlant d’uns 8 milions d’euros.

Entenem que  això  havia  de ser  objecte  d’una  anàlisi  rigorosa.  La mateixa  OAC,

després d’analitzar l’expedient, ha decidit iniciar formalment aquesta investigació.

Respecte  a  la  pregunta  concreta,  els  contactes  presencials  del  Sr.  Alcalde  i  del

coordinador general de l’Ajuntament amb els directius de l’OAC, per al tema específic

de l’obra de l’edifici del Rengle, daten dels mesos d’abril i maig del 2013. Per bé que

telefònicament aquests contactes s’inicien a principis del 2013 i també durant el 2012

es mantenen contactes amb l’oficina demanant col·laboració per redactar un codi de

bones pràctiques i  per concretar accions de formació,  accions que s’han portat  a

terme i d’altres que estan programades. Les dues reunions que es van dur a terme a

les dependències de l’oficina a l’abril i maig del 2013 tenien l’objectiu de traslladar un

neguit  i  la  inseguretat  d’aquest  govern,  en  relació  amb  l’expedient  del  Rengle.

Pensàvem  que  havia  de  ser  objecte  d’una  anàlisi  meticulosa  per  part  d’aquest

organisme que, només si s’escau, decideix investigar després de l’anàlisi. 

 

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

Catalunya, arran del que diu el Sr. Fernàndez, entén que l’informe jurídic que es va

fer i la investigació interna que es va dur a terme en el moment en què es va aprovar

aquella proposta de resolució, ni va ser rigorosa ni seriosa. I, per tant, ho lamento. 

Per tant, dedueixo que algú ens va enredar als 25 regidors, i fins i tot als 27, perquè

ningú no hi va votar en contra. D’altra banda, amb la quantitat de juntes de portaveus

i reunions que hem tingut sobre l’edifici del Rengle —de quant s’havia de pagar, de

quan, de com, etc.— en l’últim any i mig, i vostès no ens han dit mai que havien

elevat  això a l’OAC. Jo,  fins a aquest  moment,  entenia que un cop vist  l’informe
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jurídic del seu moment, aquest tema no anava més enllà, donat que això és el que

se’ns va presentar. Però no ha estat així, per tant, hi ha hagut una gran manca de

transparència. 

El senyor Joaquim Fernàndez confirma que després de la proposta de resolució es

van realitzar informes i es van mantenir contactes i converses amb les empreses, etc.

Això vostès ja ho coneixen. Però per responsabilitat a l’hora d’administrar aquesta

ciutat de 125.000 habitants, nosaltres enteníem que calia fer aquest pas més per

millorar  els  procediments,  i  també per  tenir  la  màxima transparència  i  per  rendir

comptes.  Quan  l’OAC  ens  demana  més  documentació  i  decideix  obrir  una

investigació, vam pensar que  no calia alertar més del compte a ningú. 

24  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES QUE

VA ANUNCIAR EL REGIDOR DE CULTURA QUE ES PRENDRIEN

SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL CARNAVAL.

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

Catalunya, presenta la pregunta següent:

“Amb motiu de les queixes  que va expressar  el  Sindicat  de Policia  de Catalunya
sobre  el  desenvolupament  del  Carnaval’14   el  regidor  de  Cultura,  sr.  Joaquim
Fernandez, va anunciar que es prendrien mesures tot i que en un principi se’ns va
anunciar  que  no  es  faria  res  donat  el  caràcter  festiu  i  satíric  que  té  aquesta
celebració.

El nostre Grup comparteix la idea de que la Festa de Carnaval tingui una càrrega de
sàtira,  crítica  i  “divertimento”  basada   en la  mofa  del  poder,  la  dita  de  que  “per
Carnaval tot s’hi val” la podem compartir sempre que no sigui sectària i/o causi un
malestar innecessari a persones que no són públiques, o es mostri amb una certa
tendenciositat,  cosa que com diem no ens sembla malament, ara bé pensem també
que es corre el perill de caure en la gràcia fàcil que de vegades passa del que és
políticament  incorrecte  i  frega la  mala  educació  i  la  manca de  respecte  vers  les
persones.
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Aquest any ha estat el cos de Mossos d’Esquadra i algunes figures controvertides
relacionades  amb  la  ciutat,  també  és  cert  que  a  la  mateixa  carrossa  es  podia
observar la fotografia d’un diputat català al que se’l feia passar per víctima, per tant
de crítica poca; però també s’ha de tenir present que  l’any anterior ja va haver-hi una
denúncia per un tema que res tenia a veure amb persones o institucions públiques
que també va causar un greu malestar, com diem a persones anònimes, i que van
denunciar al propi Ajuntament.

Un altre dels aspectes que ha arribat a coneixement d’aquest Grup Municipal és que
un dels participants i  “actor  principal”  és un càrrec polític  d’una localitat  veïna de
Mataró, que en el cas de ser cert, ens faria pensar que estem parlant de quelcom
diferent a una Rua de Carnaval i donaria una dimensió més política al tema.

És per aquests motius que presentem les següents preguntes:

1.- Pot confirmar-nos o desmentir-nos el Regidor de Cultura al Ple o en Comissió
informativa l’extrem que en Pellofa era un regidor d’una localitat veïna a Mataró?

2.-Quines mesures pensa posar en marxa el Regidor de Cultura tal i com va anunciar
públicament i amb quina finalitat?”

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

Convivència,  Política  Lingüística,  Cultura  i  Relacions  Institucionals,  recorda  haver

explicat en Junta de Portaveus com ha funcionat fins ara el Carnestoltes a la ciutat.

És una comissió ciutadana qui ho organitza i els tècnics de la Direcció de Cultura

bàsicament hi donen suport però hi ha unes tradicions que s’han respectat fins ara,

etc. Pel que fa a la fotografia, abans d’aquesta fotografia que vostè diu, hi havia nens

i nenes a qui també se’ls feia i ningú va descobrir qui era en Pellofa. Però, en tot cas,

era ell que s’anava posant al costat de la gent i anaven fent fotografies. 

En  resposta  a  la  primera  pregunta,  a  mi  no  em consta  que,  havent-ho  esbrinat

després, la persona que feia de Pellofa fos cap regidor ni molt menys d’una ciutat

propera.  Era  un  jove  actor  i  músic  de la  ciutat  de  Barcelona,  que ha estudiat  a

l’Institut del Teatre i al Conservatori de Música de Tortosa. El nom, si vol, li diré en

privat. Pel que fa a la segona pregunta, aquest any no ens vam atrevir a canviar

aquests costums que vaig explicar a la Junta de Portaveus, i això segurament és el

que haurem de fer  a partir  de l’any que ve.  La tendència és la de dotar de més

recursos i posar en valor aquells actes que són més participats, especialment pels

infants,  com  poden  ser  les  rues.  Dediquem  esforços  a  aquests  actes  i
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lamentablement  haurem de canviar  alguns d’aquests  costums,  com ara  permetre

mantenir el silenci i l’anonimat entorn de qui fa cada paper al Carnestoltes. És una

llàstima, però compartim amb vostès que no podem arribar ni a l’insult ni a l’ofensa

de persones ni d’institucions.

 

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

Catalunya, manifesta que la informació que ells tenen no coincideix amb la que li ha

donat el Sr. Fernández, respecte a la identitat d’en Pellofa.

D’altra banda, posin mesures, tal com van dir que farien, perquè no es repeteixin fets

com aquest.

25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ DELS

PISOS ADAPTATS DE PUMSA AL CARRER VASCO NUÑEZ DE

BALBOA.

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

Catalunya, presenta la pregunta següent:

“Al setembre de 2010 Prohabitatge va obrir  el  termini  per adjudicar  12 habitatges
assistits al carrer Nuñez de Balboa de la nostra ciutat.

Es tractava  d’una promoció de 12 habitatges de lloguer de  protecció oficial, adaptats
per a persones amb mobilitat reduïda, situats al carrer de Vasco Núñez de Balboa,
número 10-12. 

L’edifici, el va promoure  l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró,
SA (PUMSA) i l’havia de gestionar la seva filial, Prohabitatge Mataró, conjuntament
amb el Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.

L’objectiu d’aquesta promoció era possibilitar a les persones amb mobilitat reduïda un
allotjament  alternatiu  sense  barreres  arquitectòniques,  adaptats  a  les  seves
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necessitats i circumstàncies, i amb serveis de suport, que constitueixi el seu domicili
habitual i afavoreixi la màxima dependència personal.

Les característiques del habitatges són:

Tots  els  habitatges  es  van   dissenyar  tenint  en  compte  les  necessitats  de  les
persones amb mobilitat reduïda, de manera que tenen més espai de maniobra

Els  habitatges  també  disposen  de  la  pre-instal·lació  necessària  per  facilitar  la
col·locació del sistema que permeti controlar en un sol comandament els diferents
aparells tècnics de l’habitatge i automatitzar aquells elements que puguin implicar un
esforç físic per als seus habitants. A més, tot el mobiliari està adaptat així com els
accessos a l’habitatge i al balcó, que són més amplis i sense desnivells.

Pel que fa als espais comunitaris de l’edifici també s’ha tingut en compte els criteris
d’accessibilitat amb un pati a la primera planta, una bugaderia, una cambra de neteja
i estenedors.

Doncs  bé,  i  tenint  present  tot  el  que  hem  relacionat  que  consta  a  la  pàgina  de
PUMSA, hem estat informats que mai s’han acomplert els objectius ni amb allò que
es va oferir als llogaters, i que en poc temps s’han produit diferents incidents que
afecten greument la vida normal de les persones que hi viuen en aquest edifici.

És per aquests motius que presentem les següents preguntes:

1.- Quin tipus de manteniment es fa en aquest edifici?

3.- S’ha contactat amb l’empresa de manteniment de l’ascensor per tal de que tingui
especial  cura  amb  aquests  aparells  donades  les  característiques  dels  habitants
d’aquest edifici?

2.- S’està fent el seguiment per part dels serveis socials municipals tal i com es deia a
la presentació de l’edifici que hem esmentat a la part expositiva?”

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

Ambient i Sostenibilitat, en resposta a la primera pregunta, explica que PUMSA té

contractat: instal·lació solar per a l’aigua calenta i calefacció, revisió periòdica de la

caldera  comunitària,  manteniment  i  conservació  de  l’ascensor,  servei  de  revisió

d’extintors, neteja setmanal de les zones comunes, manteniment de totes les portes

mecanitzades  especials  per  a  minusvàlids  i,  recentment,  el  servei  extraordinari

d’emergència i assistència bàsica pal·liativa arran dels problemes que han passat. 
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Pel  que  fa  a  la  segona  pregunta,  PUMSA  té  encarregat  a  l’empresa  Orona  el

manteniment  de l’ascensor  de l’edifici.  Amb aquesta empresa s’ha tingut  especial

cura en l’efectiu de les reparacions amb la màxima celeritat. Però la realitat és que

les  dificultats  de  la  gent  que  viu  allà  han  requerit  que  es  contracti  una  atenció

especial, a part de la revisió de l’ascensor, per si es queda algú dins l’ascensor o no

pot sortir o entrar a casa. Aquí hi poden trucar en qualsevol moment. Volem evitar

que es tornin a repetir aquests lamentables inconvenients. 

En relació amb la tercera pregunta, tal com es deia a la presentació de l’edifici, fins a

avui  l’adjudicació  és de 8 pisos  i  s’ha  fet  a través de la  fundació  AGIM,  que és

l’associació de nova creació que va heretar la que fou GIM. Les peticions s’havien de

gestionar a través d’aquesta fundació; aquest és el seguiment que es fa des de l’inici.

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

Catalunya, demana que la Sra. Rodríguez li enviï la resposta per escrit.

El senyor Joan Mora, alcalde president, apunta que seria interessant que la regidora

de serveis socials,  Sra. Ortiz, fes alguna acció en aquest aspecte. Que parli  amb

aquestes persones i contrasti si són ateses correctament quan ho necessiten. 

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

grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

26  -  PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I

ALTERNATIVA  SOBRE  EL  SERVEI  D’URGÈNCIES  DE

L’HOSPITAL DE MATARÓ.
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El  senyor  Esteve Martínez,  portaveu del  grup municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya

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

“En els darrers anys la Sanitat Pública catalana ha patit unes retallades que arriben
pràcticament als 1.900 milions d’euros, que suposen una reducció aproximada del
16% del seu pressupost. S’han reduït les plantilles, s’han allargat les llistes d’espera,
han desaparegut llits,  s’han tancat quiròfans, han disminuït  les consultes externes
especialitzades,  ha  augmentat  la  derivació  de  pacients  a  la  sanitat  privada,  han
desaparegut serveis d’urgències, s’han reduït les proves complementàries, etc. etc.

L’Hospital de Mataró no ha estat una excepció, i ha patit de forma molt acusada les
retallades en Sanitat Pública. Si ens centrem en el servei d’urgències, actualment el
temps d’espera per a determinats especialistes pot arribar a les 7 hores, un temps
absolutament desproporcionat.

Des  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA  considerem  que  es  tracta  d’un  fet  molt
preocupant, i per això presentem al govern municipal les següents

PREGUNTES:

1. Quin és el  temps d’espera en els serveis d’urgències de l’Hospital  de Mataró,
classificat per especialitat, interval horari i dies de la setmana/mes?

2. Quina ha estat la variació de la plantilla de l’Hospital de Mataró en els darrers 4
anys? Quina és la proporció de personal interí i quina ha estat la seva evolució en
el mateix període?

3. Quina  ha  estat  l’evolució  del  temps  d’espera  en  el  serveis  d’urgències  de
l’Hospital de Mataró en els darrers 4 anys?

4. Quina ha estat l’evolució del nombre d’usuaris del servei d’urgències de l’Hospital
de Mataró en els darrers 4 anys?”

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, deixa constància

que  l’Hospital  de  Mataró  no  està  gestionat  per  l’Ajuntament  de  Mataró,  sinó  pel

Consorci  Sanitari  del  Maresme,  si  bé  és  cert  que  al  seu  Consell  Rector  aquest

Ajuntament  hi  té  representació.  És per  això  que ens hi  hem adreçat,  a  fi  que el

Consorci ens expliqui les dades que vostè pregunta. 
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En  segon  lloc,  faré  el  que  pugui,  però  es  fa  difícil  contestar  una  pregunta  com

aquesta de forma verbal. 

En resposta a la segona pregunta, pel que fa al 2010 —surten decimals perquè és la

mitjana de l’any— els metges eren 225,61, els residents 38,66, la infermeria 598,49,

la direcció 9,25 i administratius i altres 331,37. Un total de 1.201,38 treballadors.

L’any  2011,  de  metges n’hi  havia  225,19,  els  residents  42,38,  infermeria  586,71,

direcció 8,71 i administratius i altres 317,36. Un total de 1.180,36.

L’any  2012,  de metges n’hi  havia  223,24,  els  residents  45,48,  infermeria  563,98,

direcció 5,91, administratius i altres 303,82. Un total de 1.142,32.

L’any  2013,  de metges n’hi  havia  228,17,  els  residents  43,39,  infermeria  562,83,

direcció 6,39, administratius i altres 296,08. Un total de 1.126,86.

En resposta a  la  tercera  pregunta,  el  temps mitjà  d’assistència,  segons ens han

informat, al 2012 i anys anteriors no es comptava (els metges no comptabilitzaven el

temps). Per tant, el que li donaré és el temps total i després li explicaré els intervals.

El 2013 la mitjana és de 54 minuts per pacient i el que portem del 2014, de gener a

abril,  de  55  minuts  per  pacient,  tenint  en  compte  que  ens  falten  mesos  com el

d’agost, en què baixa molt l’assistència a urgències.

Pel que fa a la quarta pregunta, el nombre d’usuaris anuals el 2010 van ser 113.012;

el 2011, 107.888; el 2012, 107.498; i el 2013, 106.352. Com veu, hi ha una lleugera

davallada.

Quant a la primera pregunta, és precís que jo li pugui explicar, abans de respondre-li,

com funcionen les urgències. 

En primer lloc, hi ha el que ells anomenen un triatge, en què una infermera rep els

pacients  i,  a  partir  d’aquí,  s’estableixen  cinc  nivells  de  gravetat  i  dos  tipus  de

classificació  entre  adults  i  infantil.  El  primer  nivell,  que  en  molts  casos  només

requereix un metge de medicina general, correspon a un 60-70% dels pacients, els

quals no han de passar a altres nivells d’especialitat. 

Vostè em demanava un quadre desglossat i no tinc cap inconvenient a llegir-li però

se’ls farà una mica feixuc:

- A les 0 hores, el dilluns són 14, el dimarts són 16, el dimecres són 8, el dijous són

14, el divendres són 10, el dissabte són 10 i el diumenge són 11.

- A la una, el dilluns són 9, el dimarts són 10, el dimecres són 9, el dijous també són

9...
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El Sr. Alcalde interromp al Sr. Fernandez, dient que ha exhaurit el temps d’exposició.

 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, entén que la resposta requeria molta informació

i no hi havia prou temps per donar-la en cinc minuts. Però això és culpa del ROM, un

ROM que nosaltres no hem votat. Hi ha una pregunta que no m’ha contestat, Sr.

Fernandez, i  és la segona part de la segona pregunta: “Quina és la proporció de

personal interí i quina ha estat la seva evolució en el mateix període?” Sí que m’ha

donat unes xifres globals, en les quals es veu la baixada important de personal, però

m’agradaria conèixer aquesta proporció que li demano. 

Pel que fa a les xifres, li demanaré que m’ho enviï per escrit, com no pot ser d’una

altra  manera.  També  és  veritat  que  aquest  matí  m’ha  trucat  i  jo  li  he  dit  que

m’avancés el document per tenir-lo, però vostè no ha volgut.

27  - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

SOCIALISTA SOBRE ELS TERMINIS DE RECONSTRUCCIÓ DE

LA NAU DE CAN FÀBREGAS I DE CARALT.

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

pregunta següent:

“Fa uns dies un mitjà de comunicació d’àmbit nacional informava sobre la situació de
la  instal·lació  del  Corte  Inglés  a  la  nostra  ciutat.  Sense  voler  entrar  de  moment,
bàsicament  per  manca  d’informació  contrastada,  en  la  certesa  del  que  el  diari
explicava sí que ens interessa se’ns aclareixin algunes de les declaracions, que el
mateix  diari  publicava,  de  la  senyora  Montserrat  Rodríguez  consellera-delegada
d’urbanisme del govern municipal. 

Com tothom recordarà el Ple del mes de març de 2013 es va aprovar per unanimitat
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un conveni que deia literalment en el punt primer dels Pactes:

PACTES:

PRIMER.-Abans del dia 24 de juliol de 2015, l’Ajuntament de Mataró es comprometia
a la reconstrucció del bé catalogat “Fàbregas i de Caralt” a l'illa formada pels carrers
Miquel  Biada i  Carrer  Tetuan,  per destinar-lo  a equipament  públic,  que acollirà  la
Casa de la Cultura Popular, amb l'objectiu de promoure i divulgar el patrimoni cultural
de Mataró en general, i de la Festa Major de les Santes, en particular.

En  l’esmentada  notícia  la  senyora  Rodríguez  i  sobre  el  punt  concret  de  la
reconstrucció de can Fàbregas deia:  “l'Ajuntament  treballa  amb l'horitzó  d'aquesta
data, independentment de si han començat les obres del centre comercial o no”.

Estem a poc més de catorze mesos de la data límit fixada en el conveni i com es
conegut el planejament dels entorns on s’ha de situat la nau encara no està resolt i
queden pendents algunes al·legacions importants dels propietaris del sector “Entorns
Biada”,  aquest  grup  municipal  té  interès  en  conèixer  les  perspectives  reals  de
compliment del conveni aprovat.

És per això que volem formular les següents preguntes:

1.- Pot el govern municipal garantir que està en condicions de complir els terminis
establerts en el conveni aprovat per aquest Ajuntament pel que fa a la reconstrucció
de can Fàbregas?

2.- Pot detallar el govern municipal el calendari previst de reconstrucció de la nau de
can Fàbregas?”

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

Ambient i Sostenibilitat, respon que “garantir”, en termes urbanístics i quan depenem

de tercers, és difícil. Li podem garantir és que treballarem perquè aquest horitzó es

compleixi,  que  estem  treballant  dia  a  dia,  que  avui  hem  portat  una  modificació

urbanística  per  poder  garantir  que tot  el  que sigui  documentalment  urbanístic  no

quedi res per fer. I pel que fa al que depèn de tercers, estem treballant amb El Corte

Inglés, estem en converses setmanalment, i continuen manifestant aquesta fermesa

d’arribar a Mataró i de començar les obres, tant del centre com de la reconstrucció de

Can Fàbregas. Li asseguro que estem treballant perquè això sigui així. 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, entén que de la

resposta  es  desprèn  que  la  senyora  regidora  no  garanteix  que  això  estigui  en
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condicions  de  complir  els  terminis  establerts  al  conveni  aprovat  per  aquest

Ajuntament pel que fa a la reconstrucció de Can Fàbregas.

D’altra banda, hi ha una segona pregunta que no ha contestat i me la pot enviar per

escrit,  si  vol.  Li  demano  que  ens  enviï  aquest  document  en  el  qual  els  tècnics

municipals estan treballant sobre la previsió de reconstrucció de la nau, és a dir, el

planning, amb el seu calendari previst. 

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

Ambient i Sostenibilitat, respon que el calendari és el fixat en la modificació que vam

aprovar tots aquí al ple. Hem explicat que estem treballant avui, demà i demà passat.

Treballarem cada dia per a això. Personalment hi posaré totes les ganes i, a més,

espero que no sigui només una il·lusió, sinó que sigui una realitat. 

El senyor Joan Mora, alcalde president, agraeix la confiança en aquest govern per

tirar aquest tema endavant.  Saben que la situació és difícil  des del punt de vista

econòmic per al propi operador, per als propis agents de l’entorn, per a tot aquell qui

està implicat en el procés, però tothom continua expressant la garantia i la voluntat

de  tirar-ho  endavant,  i  jo  els  agraeixo  la  confiança.  Esperem  que  aviat  tindrem

notícies positives.

28  - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

SOCIALISTA  SOBRE  EL  CONVENI  DE  COL•LABORACIÓ

SIGNAT  ENTRE  ELS  AJUNTAMENTS  DE  MATARÓ  I

BARCELONA.
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El  senyor  Joan Antoni  Baron,  president  del  grup municipal  Socialista,  presenta la

pregunta següent:

“El mes de juny del 2012, amb el bombo i plateret que caracteritza a aquest govern,
es va fer pública la signatura d’un conveni de col·laboració entre els ajuntaments de
Mataró  i  Barcelona  i  que  segons  la  nota  de  premsa  de  ’Ajuntament  de  Mataró
pretenia:

El  protocol  signat,  que  té  una  durada  de  2  anys,  estableix  que  les  ciutats  de
Barcelona i Mataró es comprometen a establir mecanismes de col·laboració estables
per treballar conjuntament en els àmbits següents:

–  La promoció  econòmica,  amb l’objectiu  d’atreure empreses,  inversions,  turistes,
residents i tota mena d’activitats culturals, esportives, etc.

– L’elaboració d’una estratègia de desenvolupament econòmic i territorial per als seus
espais geogràfics.

–  La  planificació  i  gestió  conjunta  de  polítiques  de  foment  del  teixit  productiu,
d’incubadores d’empreses, parcs d’empreses o centres tecnològics i del coneixement.

– El desenvolupament de les infraestructures i serveis en l’àmbit del transport.

– La promoció turística.

– La cultura.

Dos anys  després  d’aquesta  signatura  i  que fins  el  moment  el  govern  municipal,
també en la línia habitual,  no hagi informat dels resultats del conveni aquest grup
municipal formula les següents preguntes:

1.- Pot informar el govern municipal dels resultats per la ciutat de Mataró del conveni
signat amb l’ajuntament de Barcelona?
2.- Pot fer-ne una valoració política de l’assoliment dels objectius que es pretenien
amb l’esmentat conveni?
3.- Té intenció el govern municipal de renovar el conveni entre els ajuntaments de
Mataró i el de Barcelona donat que aquesta possibilitat no està recollida en el PAM
del 2014?”

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

que,  a nivell  de promoció econòmica i  foment de l’emprenedoria  i  ocupació,  s’ha

acordat i hem entrat en contacte amb la Fira de Barcelona, gràcies al conveni, i el

TecnoCampus  hi  participarà  amb  temes  d’emprenedoria  i  joventut.  Això  s’havia

explicat en alguna comissió informativa.
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A nivell de col·laboració en esdeveniments de gran atracció turística que hagin tingut

èxit  a  Barcelona,  estem treballant  en aquest  sentit,  i  també en la  participació  de

Mataró i l’Associació Maresme Marítim amb el Fòrum Marítim Català i Clúster Nàutic

Barcelona, que ens ha permès posicionar el port de manera internacional i aprofitar

els contactes que Barcelona té a Miami per posicionar també el port, com també hem

fet amb l’agermanament amb Fort Lauderdale, a més a més del treball conjunt en

relació amb la mobilitat dels joves. 

A nivell  d’estratègia de desenvolupament econòmic i territorial, ja hem treballat  en

presentar  Mataró  i  els  actius  que  té  PUMSA  als  principals  salons  i  fòrums

internacionals, com el de Munic o el de Mònaco, des dels estands que té la pròpia

Barcelona o Barcelona regional o altres entitats, a preu zero. Això ja s’ha fet i es

continua fent.  I  hi  ha una participació activa de Mataró en la  nova etapa del  Pla

Estratègic Metropolità. 

Des  de  la  gestió  conjunta  de  política  i  teixit  productiu,  incubadora  i  centres

tecnològics, hi ha una cooperació contínua amb Barcelona Activa i un colideratge de

projectes tecnològics, per exemple, amb la presència que Mataró ha aconseguit, tot i

que a causa de la compra de Whatsapp per Facebook a última hora, segurament no

la  que  haguéssim  volgut,  per  oferir  serveis  per  Whatsapp  i  el  desenvolupament

conjunt d’aplicacions amb Barcelona, a part de diferents temes d’smart cities,  que

coliderem amb ells, per exemple, el consorci de Barcelona Cloud. 

A  nivell  d’infraestructures,  treball  conjunt  amb  l’ATM  i  l’AMTU  per  millorar  les

comunicacions amb Barcelona i, en especial, amb l’aeroport. 

A nivell turístic, s’ha fet treball en gestió de màrqueting amb el port de Barcelona per

posicionar Mataró com a marina nord de Barcelona. 

A nivell cultural —i d’això se n’ha parlat molt—, promoció conjunta del patrimoni de

Gaudí, que ha resultat en la Declaració de Mataró i el posicionament de la nostra

ciutat com el quilòmetre zero de Gaudí. I aquest any, l’any Viladomat, Mataró també

està present en aquesta activitat. 

Per tant, vistos aquests fets i el lligam tan positiu que tenim amb Barcelona, la nostra

valoració política és positiva. 

Pel que fa a la tercera pregunta, l’acord es renovarà i el que sí que hi ha al PAM són

moltes de les accions que he comentat. 
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El  senyor  Joan  Antoni  Baron,  president  del  grup  municipal  Socialista,  agraeix

l’explicació del Sr. Rey i celebra que hi hagi aquestes col·laboracions. La ciutat ha de

demostrar la seva voluntat metropolitana i d’esdevenir la porta nord de Barcelona. 

29  - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

SOCIALISTA SOBRE EL NOMBRE D’HABITATGES CEDITS PER

ENTITATS  FINANCERES  QUE  EL  GOVERN  MUNICIPAL  HA

DESTINAT A LLOGUERS SOCIALS.

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, presenta la

pregunta següent:

“El  17 de gener  de l’any  2012 es  va  constituir  la  comissió  especial  mixta  per  a
prevenir el desnonament de l’habitatge a famílies en situació d’insolvència. Una de
les missions de la comissió, i que la Sra. Presidenta va encetar amb molta empenta
era l’aconseguir que les diferents entitats financeres de la ciutat que tenien habitatges
no ocupats els posessin a disposició de l’ajuntament per tal que aquest els pogués
destinar a famílies en situació d’insolvència sobrevinguda sota el règim d’un lloguer
social.

Al 2n punt de l’ordre del dia del 22 de novembre de 2013 de l’ esmentada comissió es
va donar compte dels habitatges aconseguits d’entitats bancàries per a destinar-los a
lloguers socials:  sis habitatges de Servihabitat,  més vuit  habitatges de Bankia, als
quals  calia  afegir  més dos habitatges de propietat  municipal,  fent  un total  de  16
habitatges. Aquestes dades, però, son lleugerament diferents a les aparegudes en els
mitjans  de comunicació  uns mesos  abans -10 habitatges  per  part  de  Sevihabitat
(CaixaBanc) i 10 habitatges per part de Bankia- el que donaria conjuntament amb els
dos de titularitat municipal un total 22 d’habitatges disponibles.

Al  proppassat  Ple  del  mes  d’abril  un  dels  habitatges  de  propietat  municipal  fou
arrendat  a una família,  sense que es tingui  cap altra noticia en relació a la resta
d’habitatges disponibles.

Donat que la comissió no s’ha reunit des del mes de gener d’enguany i que llevat de
l’adjudicació coneguda al darrer Ple municipal no es té cap altra informació en relació
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al nombre d’habitatges que el  Govern Municipal  ha posat  a disposició de famílies
necessitades  en  situació  d’insolvència  sobrevinguda,  el  Grup  Municipal  Socialista
formula les següents preguntes:

1. En data d’avui i  transcorreguts més de dos anys de la posada en marxa de la
comissió  especial mixta per a prevenir el desnonament de l’habitatge a famílies en
situació d’insolvència quants convenis ha signat l’ajuntament de Mataró amb entitats
financeres de cara a obtenir habitatges buits i poder-los destinar a llogues socials?

2. Quants habitatges dels fins ara aconseguits de les entitats financeres o dels de
titularitat municipal ha destinat el Govern Municipal  a lloguers socials  per a famílies
en situació d’insolvència sobrevinguda?”

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

Ambient i Sostenibilitat, en resposta a la primera pregunta, confirma que han signat

cinc  acords,  que  són:  l’adhesió  al  conveni  per  a  la  creació  del  fons  social  de

l’habitatge,  l’any  2013;  el  protocol  d’execució  de  diligències  de  llançament  que

utilitzen els Jutjats de Mataró, l’any 2013, i que ens serveix per aturar desnonaments

amb un temps d’antelació suficient; acord verbal amb Caixa Bank-Servihabitat per a

la posada a disposició d’habitatges de la seva propietat a disposició de l’Ajuntament

per a lloguer social, l’any 2012; acord de col·laboració entre Bankia i l’Ajuntament de

Mataró per a la borsa d’habitatge de lloguer social, l’any 2013; i l’adhesió al conveni

de  col·laboració  subscrit  entre  el  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la

Generalitat  de Catalunya i  Catalunya Banc,  signat  entre l’Ajuntament  de Mataró i

l’entitat Catalunya Banc.

Pel que fa a la segona pregunta, deu habitatges d’entitats financeres (Servihabitat,

Catalunya  Banc i  BBVA),  cinc habitatges municipals,  cinc habitatges de borsa de

PUMSA, quinze habitatges de la  Generalitat  per  taula d’emergència.  Del  2012 al

primer trimestre del 2014, 35 habitatges amb famílies reallotjades.  També tenim 8

habitatges de Bankia amb contractes d’industrials per poder-los arreglar i així poder-

lo entregar a famílies necessitades. Finalment, tenim en negociació 26 habitatges,

tant amb Caixa Bank, com amb Bankia, BBVA i Iber Caja. 
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La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, agraeix la

informació.  De  tota  manera,  no  m’ha  contestat  exactament  quants  habitatges

d’entitats financeres han estat destinats a lloguers socials.  Faci’ns arribar aquesta

informació. 

30  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)  REFERENT A LES

QUEIXES DELS USUARIS DELS AUTOBUSOS INTERURBANS

DE L’EMPRESA CASAS.

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

Popular, presenta la pregunta següent :

“L’empresa CASAS-MOVENTIS explota la concessió de la línia de transport interurbà
per carretera i/o autopista entre Mataró i Barcelona.

Darrerament s’ha posat de manifest el malestar de moltes persones usuàries de les
línies C1 i C2 (Mataró-Barcelona) i C5 (Mataró-Universitat Autònoma de Bellaterra)
per la sobreocupació dels autobusos. Cada dia hi ha usuaris que, tot i pagar el bitllet
sencer, han de viatjar dempeus en aquests trajectes. 

El fet  de viatjar dempeus és incòmode i perillós,  però a més és il·legal,  ja que el
Reglament de transport per carretera només permet que viatgin passatgers dempeus
si la velocitat  no supera els 80 km/hora. En el cas dels trajectes per autopista és
evident  que  els  autobusos  de  l’empresa  CASAS-MOVENTIS  superen  aquesta
velocitat, ja que en cas contrari no podrien complir els horaris.

És  per  tot  això  que  el  Grup  Municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  fa  les
preguntes següents:

1. El Govern Municipal és coneixedor de les queixes dels usuaris dels autobusos
interurbans de l’empresa CASAS-MOVENTIS per sobreocupació i obligació de
viatjar dret en alguns trajectes?

2. Quines  gestions  ha  fet  l’Ajuntament  de  Mataró  per  denunciar  i  resoldre
aquesta situació?

3. Quins són, a hores d’ara, els resultats d’aquestes gestions?
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4. Hi ha algun compromís de la Generalitat per resoldre les mancances de les
línies interurbanes de l’empresa CASAS-MOVENTIS?”

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

Manteniment, reconeix que en aquestes línies, i en algunes expedicions en concret,

hi ha més usuaris que places per anar asseguts, i els usuaris que no volen esperar el

següent  bus  i  necessiten  agafar  aquell  han  d’anar  drets.  Aquesta  situació,  que

legalment és possible, perquè tant el Reglament de Circulació com la normativa que

homologa  vehicles  per  al  transport  de  viatgers  permeten que  els  autobusos  que

disposen de plataformes puguin portar passatgers drets, amb l’única limitació que en

el cas que siguin trajectes interurbans no sobrepassin els 80 km/h. El control de la

velocitat, contràriament al que vostè indica a la seva pregunta, hem constatat que es

realitza  pel  Departament  de  Trànsit  de  l’empresa  mitjançant  el  sistema  d’ajut  a

l’explotació, anomenat SAE, i que s’està realitzant a diari un control en temps real de

la velocitat a la qual circulen els vehicles amb passatge dempeus. 

Per tant, entenc el seu malestar i el dels usuaris que han de viatjar drets pagant el

mateix bitllet, però siguem curosos abans de denunciar il·legalitats. 

Dit això, està clar que el govern municipal és coneixedor i conscient de les queixes

d’aquests serveis que són competència de la Generalitat. 

Pel que fa a les nostres gestions, cada cop que es rep una queixa en aquest sentit,

encara que sigui via Twitter, la trametem tant a l’empresa concessionària del servei

com també a l’administració corresponent. A part de tramitar les queixes, ens hem

adreçat per escrit i també personalment tant a l’empresa com a la Direcció General

de Transports i Mobilitat per instar-los a buscar una solució. 

Els  resultats  d’aquestes  gestions  s’han  produït  i  s’han  consolidat  reforços  amb

finançament de la Generalitat, concretament dos d’anada i dos de tornada a la línia

C-1,  dos  d’anada  i  dos  de  tornada  a  la  C-2,  i  altres  de  voluntaris  per  part  de

l’empresa sense la subvenció de la Generalitat, concretament 5 d’anada a la C-1 i

dos d’anada a la C-2. Alhora, s’han renovat autobusos per part de l’empresa per tenir

autobusos amb més capacitat i poder portar més passatge assegut. 

Els compromisos de la Generalitat que hem aconseguit són: incloure en el projecte

del Pla de Transport de Viatgers per Carretera, que s’està treballant  per al  2015-

2020, la proposta de crear ja al 2015 línies exprés Mataró-Barcelona. Amb data 5 de
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maig  es  va  rebre  una  carta,  que  els  he  fet  arribat,  on  han  pogut  veure  que  la

Generalitat  assumeix  el  compromís  de portar  a  terme un estudi  específic  de les

necessitats  de  mobilitat  a  la  comarca  del  Maresme  per  fer  una  diagnosi  de  les

mesures a implementar. Han de saber que qualsevol increment d’expedicions suposa

un increment de dotació econòmica per part de la Generalitat, ja que els ingressos

per recaptació del viatge amb el sistema de tarifa integrada no cobreixen els costos

que comporta un increment d’oferta. Per això la Generalitat creu necessari fer l’estudi

abans d’implementar qualsevol nova línia. 

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

Popular, agraeix que s’hagi fet un primer pas que és posar-se en contacte amb la

Generalitat  i  preguntar, però la carta que la regidora els ha enviat  no els satisfà.

Diuen que hi ha reforços, però és que continua havent-hi persones que van de peu. A

més, aquesta limitació de 80 km/h pel fet  d’haver-hi  gent dreta, el  fa un mitjà de

transport no competitiu. Per tant, és incòmode i no és competitiu. 

La Generalitat diu que farà una diagnosi, però aquí el que cal és invertir-hi diners.

Busquin la manera, perquè si hi ha demanda s’hi ha de donar una resposta. Tornin a

insistir  a la Generalitat  perquè inverteixi  el  que calgui en un trajecte que fa servir

molta gent. És necessari.

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

municipal Socialista.

31  - PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DE

PLATAFORMA  PER  CATALUNYA  SOBRE  LA  POSSIBILITAT

D’HABILITAR UN SERVEI DE NOTIFICACIÓ D’ACTES INCÍVICS.

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

presenta el Prec següent:
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“Atès la  dificultat  per identificar  i  sancionar  els autors d’infraccions com pintar  les
parets de la via pública, malmetre el mobiliari urbà o eludir les responsabilitats amb
els gossos tals com portar-los lligats o recollir les deposicions, entre d’altres.

Atès que l’enviament d’un SMS o un Whatssap proporciona la discreció que no pot
brindar una trucada telefònica per denunciar un fet que s’està presenciant. Aquesta
manca de discreció pot provocar que, tot i presenciar un acte constituent d’infracció,
el testimoni opti per no denunciar-lo davant la possibilitat de ser increpat o agredit per
l’autor del mateix amb l’objectiu de dissuadir-lo de la seva intenció inicial.

Atès que la col·laboració ciutadana és fonamental per detectar i frustrar infraccions,
així com també per facilitar la identificació dels autors de les irregularitats.
Atès que és responsabilitat de l’Administració és fomentar la corresponsabilitat dels
ciutadans en materia de seguretat pública. 

Per  tot  això,  el  Grup  Municipal  de  Plataforma  per  Catalunya  (PxC)  presenta  el
següent prec: 

1.- L’Ajuntament de Mataró estudiarà habilitar un servei d’enviament de missatges
escrits  per  via  telefònica  a  la  Policia  Local  que  permeti  als  veïns  denunciar  la
comissió  d’actes  incívics,  amb  la  possibilitat  d’adjuntar  arxius  multimèdia  com
fotografies o vídeos que evidenciïn els fets denunciats i ajudin a identificar els seus
autors.

2.-  .-  Un cop realitzat  aquest  estudi,  ens  informaran en una comissió  de serveis
territorials i via pública.”

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

Manteniment, comença dient que el prec presentat, que PxC també ha presentat a

altres municipis com Hospitalet, deixa clar que aquest partit polític no té programa

municipal,  perquè  pensen  que  tot  val  per  a  qualsevol  lloc.  Sembla  que  vostès

desconeguin la realitat  d’aquesta ciutat,  ja  que sembla que no estigui  al  cas que

Mataró és el primer municipi de Catalunya i Espanya que ha creat un servei d’atenció

ciutadana a través de Whatsapp,  no només per rebre informació sinó que també

permet enviar queixes, fotografies i vídeos. Des del passat mes de juliol del 2013,

aquest  servei està en funcionament.  Se n’ha informat tots els grups i  s’ha dit  als

mitjans de comunicació locals i estatals. 

Des  del  juliol,  doncs,  s’han  rebut  1.097  queixes  de  diverses  entitats,  des  de

Manteniment, Policia, Mobilitat, Salut, i el 30% de les queixes (330) portaven ja la foto

incorporada. Per tant, això que vostè ens demana ja s’està fent, no específicament a
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la Policia, però sí a tot l’Ajuntament. Evidentment, quan arriba una queixa que afecta

una qüestió policial, és derivada. 

Dit això, lamento no poder acceptar el seu prec, no només perquè el seu partit fa

propostes  spam per a tot Catalunya sense pensar en la ciutat específicament, sinó

també per  una  qüestió  més  legal.  El  Reial  decret  que  aprova  el  Reglament  del

procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora regula les formes en què es

pot iniciar un expedient sancionador. Aquesta normativa estableix que una denúncia,

perquè tingui  validesa  per  iniciar  un procediment  sancionador, ha de reunir  unes

condicions concretes. Per tant,  s’ha d’identificar la persona que denuncia, els fets

que s’estan denunciant, i s’han de donar les màximes dades possibles de la infracció.

Per  tant,  quan un funcionari  amb autoritat  reconeguda com a agent  de l’autoritat

presenta una denúncia, la mateixa llei atorga a l’agent un principi de veracitat, i que

no tindria, en aquest cas, una foto o una queixa que es pugui enviar per un mitjà

electrònic  com pot  ser un mòbil.  En definitiva,  el  sistema de notificacions d’actes

incívics  on  es  pretengui  formular  denúncies  que  comportin  la  incoació  del

corresponent expedient sancionador, i que sembla que és l’essència del seu prec, no

resultaria  viable.  Per  a  fer-ho  possible,  caldria  adjuntar  amb  la  denúncia  algun

sistema  de  captació  d’imatges,  de  testimonis,  o  algun  altre  tipus  de  prova,  a  fi

d’acreditar el fet infractor, identificant igualment la persona denunciada amb dades

suficients  per  poder  ser  identificada  amb noms i  cognoms.  Això  és possible,  per

exemple,  quan  es  denuncia  una  infracció  de  trànsit  estàtica.  Quan  algú  envia

voluntàriament una denúncia sobre un vehicle que està aparcat sobre una vorera,

amb la matrícula del vehicle sí que hi ha possibilitat de saber qui n’és el propietari i,

per tant, tramitar la denúncia. Però si algú ens envia una fotografia d’una persona

passejant un gos deslligat, com podríem saber si aquell gos és d’aquella persona, i

qui  és la persona, i  si realment correspon tot al mateix moment, etc. Segurament

estaríem vulnerant el dret de defensa de la persona a qui pretenem defensar. 

 

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

respon que precisament el seu grup va presentar aquest prec perquè són conscients

que l’Ajuntament  de Mataró  a  dia  d’avui  té  el  servei  de Whatsapp actiu.  El  prec

demana  que  aquest  servei  de  missatges  escrits  permeti  enviar  les  queixes  o

denúncies directament a la Policia Local, la qual cosa ara no es fa. Ho demanàvem

per  agilitzar  les  tramitacions.  No  entenc  tampoc  quin  problema  hi  ha  a  poder
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presentar una proposta positiva a Mataró, a Hospitalet, Sant Boi, Badalona o on sigui.

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana a la Sra. Calpe que li enviï per escrit la

resposta que ha donat.  

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

la resposta per escrit de la Sra. Calpe. 

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

Popular, també demana la resposta per escrit de la Sra. Calpe. No ens podem saltar

el dret a la defensa i per Whatsapp tothom sap que es pot manipular una fotografia o

una imatge. Per tant, crec que en aquesta instància hem de garantir, primer de tot,

que si es fa una denúncia que es faci amb garanties. 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts menys cinc minuts de dotze

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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