
ACTA NÚM. 01/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 9 DE GENER DE 2014.

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

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

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

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

Hi concorren els Senyors:

JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE      (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU)
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU)
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU)
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU)
MIQUEL REY I CASTILLA REGIDOR DELEGAT     (CIU)
RAMON REIXACH I PUIG REGIDOR DELEGAT     (CIU)
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU)

CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                     (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR             (PSC)
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC)
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR           (PSC)
IVAN PERA ITXART REGIDOR                      (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR            (PSC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR      (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO      REGIDOR       (PP)
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR        (PP)
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP)
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP)

MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC)
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR             (PxC)
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR            (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA   (ICV-EUiA)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR            (CUP)

Queda excusat d’assistir a la sessió el Sr. Joan Antoni Baron Espinar, president del

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

PASTOR, que dóna fe de l’acte.

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

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

per constituir vàlidament la sessió plenària.

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

DECRET

10/2014 de 3 de gener

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 9 de gener 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 9 de gener de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la
Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió de 7 de novembre de 2013. 

2 DESPATX  OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració  Institucional  que  presenta  el  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa en defensa de les Polítiques d’Igualtat Locals.

2.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i  Unió de
suport a l’acord per la consulta per decidir el futur polític de Catalunya.

DICTAMENS

Alcaldia

3 Canvi designació representant del grup municipal Socialista en la Fundació Privada
Unió de Cooperadors.   

4 Atorgament Medalla de la Ciutat a la Unió General de Treballadors.

2



5 Atorgament Medalla de la Ciutat a títol pòstum al Sr. Santiago Estrany i Castany.

6 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 8/2014 de 3 de gener, de modificació
règim de dedicació del regidor Xavier Safont-Tria i Ramon.

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

7 Aprovar  la  concertació  d’operacions  de  tresoreria  per  un  import  màxim  de
24.654.794,94 €.

8 Cessió d’ús, gratuïta, d’una part de la finca del c/ Lepant-Churruca (antiga fàbrica de
Can  Fàbregas),   a  favor  del  Departament  d’Ensenyament  de   la   Generalitat   de
Catalunya,  per a destinar-la a la construcció i  posada en funcionament  d’un centre
educatiu.

Servei de Compres i Contractacions

9 Concessió demanial de l’ús privatiu d’un terreny al Parc Forestal de Mataró.

Direcció de Recursos Humans

10 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal
presentada per ACC.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
             Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

11 Aprovació definitiva Mapa Estratègic de Soroll del municipi de Mataró

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Servei de Família

12 Donar  compte  de  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  2-12-2013  relatiu  a
l’aprovació del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016.

13 Donar  compte  de  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  16-12-2013  relatiu  a
l’aprovació del Pla Jove x Mataró 2013-2016.
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa per tal d’impulsar l’activitat econòmica i reactivar els
locals comercials buits.

15 Proposta  de  Resolució  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat
Popular davant els projectes de mobilitat que afecten Mataró i la Comarca.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya
per a que l’Ajuntament realitzi una campanya preventiva sobre incendis a vivendes

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per
fer complir la Llei d’horaris comercials a la ciutat.

PRECS I PREGUNTES

18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa sobre les intoxicacions per alcohol de 15 joves a la zona d’oci
nocturn del Polígon de Pla d’en Boet.

19 Pregunta que presenta el  grup municipal  del  Partit  Popular de Catalunya  sobre els
pisos adaptats del carrer Nuñez de Balboa, 10-12 i les seves deficiències.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’acte
de l’entitat “Sumate” a Mataró.

21 Prec  que  presenta  el  grup  municipal  del  Partit  Popular  de  Catalunya  sobre  els
problemes que han provocat les obres realitzades a l’av. Gatassa i dels carrers Fradera i
Llanes, Matheu i Lluís Moret.

22 Prec  que  presenta  el  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –  Esquerra
Unida i Alternativa sobre el desplaçament de dues metgesses del CAP de Rocafonda-
El Palau.

23 Prec que presenta el Grup Municipal Socialista demanant la elaboració i aplicació d’un
protocol d’actuació policial contra el consum d’alcohol a la via pública.

24 Pregunta que presenta el Grup Municipal Socialista sobre el CAP de Rocafonda-El
Palau.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al
desplaçament de dues doctores que no podran continuar atenent veïns i veïnes al CAP
de Rocafonda.
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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.

Malauradament,  i  com  és  desgraciadament  massa  habitual,  s’han  produït  durant

aquests darrers dies dos episodis de violència masclista contra les dones. 

Concretament el passat dia 22 de desembre es va produir l’assassinat d’una dona de

37 anys a Vilanova i  la Geltrú. El crim va ser comès, suposadament,  per la seva

exparella, que tenia una ordre d’allunyament.

El dia 5 de gener es va produir un altre assassinat, en aquest cas d’una dona de 43

anys, també de Vilanova i la Geltrú, i l’autor del crim també és la seva parella. En

aquest cas, ja ha estat detingut per la policia.

Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci.

A continuació passa a tractar els punts de l’ordre del dia. 

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DE 7-11-2013  

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

2  - DESPATX  OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

Pel Sr. Alcalde, es dóna compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta

de Portaveus que va tenir lloc el dia 3 de gener de 2014:
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2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya-Verds-EUiA  en defensa de les Polítiques d’Igualtat Locals. 

Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU,
PSC, PxC i ICV-EUiA  (22), i l’abstenció del grup municipal del PPC (5).

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

“1. Expressar l’absolut rebuig a qualsevol proposta de supressió de les Polítiques
d’Igualtat municipals i de totes aquelles competències municipals que afecten la
conciliació  personal,  familiar  i  laboral  de  les  dones,  com  la  salut,  educació,
dependència, etc.

2. Instar el govern central a presentar un model d’Administració Local en el que
es compleixin i desenvolupin els mandats constitucionals de l’Autonomia Local i
la suficiència financera dels ajuntaments.

3.  Instar  el  govern  central  a  no  restringir  els  drets  de  les  dones  i  paralitzar
qualsevol  reforma política  que suposi  un retrocés en els  avenços en matèria
d’Igualtat.

4. Instar el Govern de la Generalitat i els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya a procurar la preservació de les competències municipals directes en
polítiques d’igualtat de proximitat en la tramitació de la Llei de Governs Locals de
Catalunya.

5.  Traslladar  aquests  acords  al  Govern  de  l’Estat  Espanyol,  als  Grups
parlamentaris  del  Congrés  dels  Diputats,  al  Govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya,  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,  a  la  FMC  i
l’ACM, a l’Institut  Català de la Dona i  a les entitats de dones de la ciutat de
Mataró.”

2.2 Declaració  Institucional  que  presenta  el  grup  municipal  de
Convergència i Unió de suport a l’acord per la consulta per decidir el
futur polític de Catalunya.

Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU i
ICV-EUiA (11), l’abstenció del grup municipal PSC (8) i els vots en contra dels
grups municipals del PPC (5) i de PxC (3).

El senyor Joan Mora, Alcalde President, llegeix la part dispositiva dels acords
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“Primer.- La constatació d’un acord entre la majoria de les forces polítiques del
Parlament de Catalunya, màxim òrgan de la sobirania popular del nostre País,
que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà,
de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu en els termes acordats i amb
la pregunta majoritàriament pactada.

Segon.-  El  seu  compromís  amb la  Generalitat,  institució  en  que  s’  organitza
l’autogovern de Catalunya, i amb el Parlament de Catalunya, representant legítim
del  poble català,  per tal  que aquesta consulta sigui  realitat,  posant  a la  seva
disposició  tots  els  mitjans  requerits  perquè  la  consulta  esdevingui  un  èxit  i
aconsegueixi la màxima participació popular.

Tercer.- La necessitat de seguir treballant des del diàleg i el pacte, per tal de fer
possible la consulta. 

Quart.- La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i
en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.

Cinquè.- Comunicar a tots els grups polítics presents al Parlament de Catalunya i
al President de la Generalitat el contingut d’aquesta Declaració Institucional.”

DICTAMENS

Alcaldia

3  - CANVI  DESIGNACIÓ  REPRESENTANT  DEL  GRUP

MUNICIPAL SOCIALISTA EN LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ DE

COOPERADORS.   

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

Convivència,  Política  Lingüística,  Cultura  i  Relacions  Institucionals   presenta  la

proposta següent:

“El Ple extraordinari  que va tenir  lloc el  dia 14 de juliol  de 2011 va procedir  a la
designació del Sr. Pau Gomar com a representant municipal en la Fundació Privada
Unió de Cooperadors. 

En  data  11  d’octubre  de  2013,  el  grup  municipal  Socialista  demana  el  canvi  de
representant a la Fundació Privada Unió de Cooperadors. en el sentit de substituir el
Sr. Pau Gomar pel Sr. Arcadi Vilert Soler.
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Així doncs, cal procedir a substituir el representant en l’entitat Fundació Privada Unió
de Cooperadors en la qual l’Ajuntament participa en els seus òrgans de govern.

Per tot  això,  aquesta Alcaldia  proposa a l’Ajuntament  Ple l’adopció dels  següents
acords:

ÚNIC.-  Designar al Sr. Arcadi Vilert  Soler com a representant de l’Ajuntament de
Mataró pel grup municipal Socialista en la Fundació Privada Unió de Cooperadors, en
substitució del Sr. Pau Gomar.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

4  - ATORGAMENT  MEDALLA  DE  LA  CIUTAT  A  LA  UNIÓ

GENERAL DE TREBALLADORS.

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

presenta la proposta següent:

“En  data  7  de  novembre,  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Mataró  va  acordar  l’inici  de
l’expedient administratiu d’atorgament de la Medalla de la Ciutat a la UGT Mataró
nomenant-ne com a instructor  el  regidor  de Promoció Econòmica i  Innovació,  Sr.
Miquel Rey.

Acabat el termini d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagi presentat cap
al·legació i tenint en compte que aquesta organització sindical, nascuda a Mataró ara
fa  125  anys,  ha  liderat  des  de  la  seva  fundació   la  conquesta  de  drets  per  als
treballadors i treballadores; el gran component social que  la UGT ha tingut a la ciutat
de  Mataró amb el  fet  diferencial  de La Casa del Poble que va esdevenir  l’espai
popular de trobada, on compartir inquietuds i patiments; i el fet que ha participat i
participa  de  forma  activa  als  diferents  àmbits  de  Mataró  mediant  en  conflictes,
col·laborant amb el teixit social i econòmic, aportant propostes, iniciatives i opinions,
pel seu tarannà  dialogant, per la implicació al Consell Econòmic i Social de Mataró.

El regidor de Promoció Econòmica i Social, com a instructor de l'expedient, proposa
al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer:  Atorgar  la  Medalla  de  la  Ciutat  a  la  UGT  a  Mataró,  d’acord  amb  les
circumstàncies i fets que s’ha acreditat.”

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

Verds  –  Esquerra  Unida  i  Alternativa,  felicita  la  UGT de Mataró  per  l’atorgament

d’aquesta medalla. 125 anys donen per molt. Hi ha moltes batalles al darrere amb

algunes victòries i algunes derrotes, però sempre amb la convicció de que lluitaven i

lluiten per la defensa dels més febles dins el sistema, que són els treballadors i les

treballadores, intentant sempre millorar, no només les seves condicions socials, sinó

també  les  econòmiques  i  les  laborals,  implicats  en  tot  allò  que  fa  referència  a

l’activitat econòmica, social i política de la pròpia ciutat. 

És molt oportú aquest atorgament de la medalla en aquests moments de crisi en els

quals  tot  és qüestionat  i  tot  sembla qüestionable.  125 anys de trajectòria  no són

qüestionables. Des d’algunes elits, des d’alguns mitjans de comunicació i des d’altres

agents hi ha intents de desprestigiar els sindicats i amb aquesta medalla vindríem a

refermar  realment  els  sindicats  de classe,  en aquest  cas la  UGT, però també es

podria fer extensiu a altres sindicats que també porten molts anys lluitant contra les

injustícies socials i a favor dels treballadors. Crec que serien tots ells mereixedors

també d’aquesta medalla. Per tant, en aquest moment és molt benvinguda, dóna un

baló d’oxigen a aquesta central sindical i la posa a ella i, per extensió, a la resta de

sindicats, al lloc que els pertoca dins la història, que és el lloc de la defensa i millora

de les condicions laborals  dels  treballadors.  Per tant,  des d’ICV-EUiA donarem el

nostre vot favorable.

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, juntament amb

el seu grup municipal, celebren que es faci aquest reconeixement per part de la ciutat

a aquesta entitat que porta tants anys treballant i, sobretot, perquè entenen que és un

reconeixement  a tots els  treballadors,  siguin sindicats  o no,  sobretot  en moments

difícils com els actuals.
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VOTACIÓ:  Ordinària

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

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal  Socialista (7),  corresponent  als  membres

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa

per  Catalunya  Verds –  Esquerra  Unida i  Alternativa  (2)  i

corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura d’Unitat Popular (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 3,    corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya.   

5  - ATORGAMENT  MEDALLA  DE  LA  CIUTAT  A  TÍTOL

PÒSTUM AL SR. SANTIAGO ESTRANY I CASTANY.

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

Convivència,  Política  Lingüística,  Cultura  i  Relacions  Institucionals   presenta  la

proposta següent:

“En data 4 de novembre, l’Associació Sant Lluc per l’Art i l’Associació Amics de Ca
l’Arenas van entrar al registre una sol·licitud per a l’atorgament de la Medalla de la
Ciutat al Sr. Santiago Estrany i Castany, pels mèrits acumulats durant la seva llarga,
prolífica i polifacètica trajectòria professional, a la qual si han adherit altres entitats.

Per  decret  de  l'Alcaldia  7448/2013,  de  18  de  novembre,  s’inicia  l'expedient
d'atorgament  de  la  Medalla  de  la  Ciutat  a  títol  pòstum al  Sr.  Santiago  Estrany i
Castany,   nomenant-se instructor al regidor de Cultura, Sr. Joaquim Fernàndez.

Acabat el termini d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagi presentat cap
al·legació, i vist l’informe del director del Museu de Mataró, Sr. Carles Marfà, en el
qual es destaca que el Sr. Santiago Estrany, artista i docent, fou doctor en Belles Arts
per  la  Universitat  de  Barcelona  amb la  tesi  doctoral   L’art  gràfic  al  noucentisme,
publicació  que omplí  un important  buit  bibliogràfic  i  el  convertí  en un dels  millors
experts en el noucentisme català; que estigué present en moltes manifestacions de la
vida cultural de la Ciutat, col·laborant en diferents iniciatives ciutadanes; que va ser
membre  del  Patronat  del  Museu  Municipal  de  Mataró  i  director  de  la  seva  sala
d’exposicions, membre de diferents comissions municipals de patrimoni, distingit per
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la seva trajectòria per Òmnium Cultural; que la seva dilatada trajectòria com a pintor,
fotògraf,  cartellista,  dibuixant,  ex-librista  o  docent,  ha estat  reconeguda  a  la  seva
ciutat natal i més enllà del món cultural de Mataró, com ho testimonien el Dr. Jordi A.
Carbonell,  professor  titular  d’Història  de  l’Art  de  la  Universitat  Rovira  i  Virgili  de
Tarragona,  autor de la monografia  Santiago Estrany i  Castany,  o el  Dr.  Francesc
Fontbona, acadèmic i historiador de l’art que ha estudiat la seva vida i obra.

Per  tot  això,  el  regidor  de  Cultura,  Sr.  Joaquim  Fernàndez,  com  a  instructor  de
l'expedient, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer:  Atorgar  la  Medalla  de  la  Ciutat  a  títol  pòstum  al  Sr.  Santiago  Estrany  i
Castany, d’acord amb les circumstàncies i fets que s’ha acreditat.

Segon:  Notificar aquest acord als interessats.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

6  - DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚM.

8/2014  DE  3  DE  GENER,  DE  MODIFICACIÓ  RÈGIM  DE

DEDICACIÓ DEL REGIDOR XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON.

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

Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, dóna compte del

següent: Decret

DECRET
8/2014 de 3 de gener

Assumpte: Modificació règim dedicació a un regidor de la Corporació. 
Òrgan: Secretaria General

En data  27 de desembre de 2013,  el regidor-portaveu del grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular el Sr. Xavier Safont-Tria i Ramon ha presentat escrit a
la Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró demanant una modificació en el
seu règim de dedicació, passant del 85% al 95%.
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L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 contemplava les retribucions dels regidors
per aquest mandat. 

El punt tercer de l’acord diu:

“Tercer.-  A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la
facultat de modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol•licitud
d’un grup municipal, sempre que el canvi comporti adscriure’l a un dels tipus de
retribucions o assignacions previstos a l’apartat segon del present acord.”

En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,  RESOLC:

Primer.-  Modificar  la  retribució  corresponent  al  regidor  Xavier  Safont-Tria  i
Ramon  que serà de dedicació parcial en un grau del  95% de la jornada.

Segon.-   Encarregar  a  la  Direcció  de  Recursos  Humans  la  determinació  de  la
quantia retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat
Social. 

Tercer.-   Donar compte de la present  Resolució al  Ple de la Corporació en la
primera sessió que celebri.”

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

7  - APROVAR  LA  CONCERTACIÓ  D’OPERACIONS  DE

TRESORERIA PER UN IMPORT MÀXIM DE 24.654.794,94 €.

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

presenta la proposta següent :

“ANTECEDENTS:

L'Ajuntament de Mataró, disposa en la actualitat de pòlisses de tresoreria per import
de 21.000.000,00 €. Aquestes pòlisses tenen venciment majoritàriament a finals del
2013,  a  exempció  de  la  pòlissa  que  actualment  hi  ha  concertada  amb  l’Entitat
Financera Caja Mar i d’import de 2.000.000,00 €. Per tant caldrà tramitar la renovació
o concertació  de les  noves pòlisses  de tresoreria  abans del  31 de desembre de
2013.

Per aquest motiu s’ha demanat oferta per a concertar les pòlisses de tresoreria a
pràcticament la totalitat d’entitats financeres que tenen oficina a Mataró.
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D’acord amb el límit que estableix la Llei, l’Ajuntament no pot concertar operacions de
tresoreria per un límit superior a 31.654.794,94 €. 

A data d’avui només ha presentat oferta el BBVA. Atesa la urgència en la tramitació
d’aquestes operacions i al no superar-se el 15% dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici 2012, s’ha procedit mitjançant Decret del Regidor Delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana a la concertació amb el BBVA d’una Pòlissa de tresoreria d’import
6.000.000,00 € per un any  i a la renovació també amb el BBVA del Contracte de
Confirming, subscrit el 30 de juliol del 2010, per un any mes. 

Les entitats financeres de La Caixa i el Banc de Sabadell ja han confirmat que  no
presentaran cap oferta,  en canvi  les  entitats  financeres  del  BSCH i  BANKIA han
confirmat que si presentaran la seva oferta, la qual a data d’avui encara resta pendent
de la seva presentació.

Els  límits  als  que  queda  subjecte  la  tramitació  d’aquest  expedient,  d’acord  amb
l’article 52.2 de la TLRHL,  són els següents:

Una vegada descomptats dels límits legals les dues operacions tramitades mitjançant
el  Decret  del  Regidor  Delegat,  segons s’exposa anteriorment,  i  d’import  acumulat
màxim  de  7.000.000,00  €,  el  nou  import  màxim a  tramitar  mitjançant  la  incoació
d’aquest expedient seria de 24.654.794,94 €.

Vist l’informe emès pel Servei de Tresoreria i d’Intervenció.

Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat proposa que s’adopti l’acord següent:

PROPOSO:

1. Aprovar  la  concertació  d’operacions  de  Tresoreria  fins  a  un import  màxim de
24.654.794,94 € amb venciment 31/12/2014 i amb les condicions i entitats que
presentin oferta.

2. Delegar  en  l’Alcalde-President  l’aprovació  de  les  operacions  dins  del  límit
assenyalat.

3. Comunicar les operacions de Tresoreria que es concertin a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya.”

Ingressos corrents 
liquidats nets del 2012 €  105.515.983,13

Límit del 30% €   31.654.794,94

Límit del 15% €   15.827.397,47
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VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 17,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del

grup municipal Socialista (7) i corresponent als membres

del  grup  municipal  d’Iniciativa  per  Catalunya  Verds  –

Esquerra Unida i Alternativa (2).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 9,   corresponent als membres del grup municipal del Partit

Popular  de Catalunya  (5),  corresponent  als membres del

grup  municipal  de  Plataforma  per  Catalunya  (3)  i

corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura d’Unitat Popular (1).

8  - CESSIÓ D’ÚS, GRATUÏTA, D’UNA PART DE LA FINCA DEL

C/  LEPANT-CHURRUCA  (ANTIGA  FÀBRICA  DE  CAN

FÀBREGAS),  A FAVOR DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

DE  LA  GENERALITAT  DE CATALUNYA, PER A DESTINAR-LA

A  LA  CONSTRUCCIÓ  I  POSADA  EN  FUNCIONAMENT  D’UN

CENTRE EDUCATIU.

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

presenta la proposta següent :

“L’Ajuntament de Mataró és propietari de la finca que es descriu a continuació:

DESCRIPCIÓ:  Finca  E  (Equipament  públic  educatiu):  SITUACIÓ:  A  l’àmbit  de
Lepant-Churruca de la UA d 83”Lepant-Churruca/ el Rengle”, de Mataró. Descripció:
Urbana.  De forma poligonal irregular. Té una superfície de sis mil set-cents setanta-
cinc metres quadrats.
QUALIFICACIÓ: Sistema d’equipaments comunitaris (clau Eed). Sobre aquesta finca
hi  ha edificada una nau principal  i  xemeneia  de vapor de l’antiga fàbrica de Can
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Fàbregas,  elements  catalogats  del  Pla  Especial  del  Patrimoni  Arquitectònic  de
Mataró, amb el nivell de protecció “A”, referit a les façanes,. Volumetria i estructura
general; i la xemeneia amb el nivell “C” de conservació.
LIMITA: Al Nord, amb els patis posteriors de les finques amb front al Camí Ral; a
l’est, en part, amb el carrer Lepant i en part, amb els patis posteriors de les finques
amb front al carrer Lepant; al Sud, en part amb el pati posterior de la finca del carrer
Lepant, núm. 32, i en part amb la finca interior de l’illa, en part amb la finca resultant
A d’aquest projecte de reparcel·lació, i en part, amb la finca Zv de cessió per parcs i
jardins  urbans;  a  l’Oest,  en  part  amb  la  finca  resultant  A  d’aquest  projecte  de
reparcel·lació, en part amb la finca Zv de cessió per parcs i jardins urbans i en part
amb el carrer Cosme Churruca. 

Títol: Pertany a l’Ajuntament de Mataró en virtut per certificat administratiu de data
21/01/2013 i en concepte de cessió obligatòria i gratuïta. 
Dades Registrals: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2, al volum 3951,
Llibre 542 de Mataró, Foli 155, finca 19486. 
Referència cadastral: Expedient administratiu d’alteració cadastral en tràmit. 
Valoració del sòl: 2.306.210 €  euros
Càrregues: Afecta a una servitud recíproca de pas per accés de vehicles i persones
per tal que permeti l’entrada, sortida, circulació i maniobra de vehicles i persones i
d’instal·lacions, serveis i subministres amb les finques colindants per a la construcció
d’un aparcament que ocuparà el subsòl d’una part d’aquesta finca. 

Amb motiu de les necessitats municipals (el tancament de l’anterior edifici que acollia
l’escola),  l’Ajuntament  de  Mataró  i  el  Departament  d’Ensenyament  han  mantingut
converses  tendents  a  valorar  la  reubicació  de  l’antiga  escola  Angeleta  Ferrer  en
aquesta finca. 

Aquesta iniciativa contempla el compromís que l’Ajuntament de Mataró assumeixi els
treballs  de construcció de les pistes esportives i  pati  de la  futura escola i,  d’altra
banda,  el  Departament  d’Ensenyament  assumeixi  els  treballs  de  rehabilitació  i
modificació de la nau principal de l’antiga fàbrica de Can Fàbregas per a què aculli les
aules de l’escola. 
Per  tal  que  el  Departament  executi  les  tasques  constructives  corresponents,  cal
primerament que l’Ajuntament posi a la seva disposició la nau situada a la finca. La
figura a través de la qual es vol instrumentar aquesta posada a disposició és la cessió
d’ús. 
 
La finca en qüestió està qualificada de bé de domini públic afecte al servei públic
educatiu (urbanísticament, equipament públic educatiu) i actualment s’han iniciat els
tràmits corresponents per alterar-ne la seva qualificació jurídica,   de bé de domini
públic a bé patrimonial. 

Per tal de poder donar compliment als compromisos adquirits, cal iniciar procediment
per cedir l’ús de la finca a favor del Departament d’Ensenyament. 

Resulten  d’aplicació,  els  articles  75  i  concordants  del  Decret  336/1988,  pel  qual
s’aprova  el  reglament  del  patrimoni  dels  ens  locals  a  Catalunya;  l’article  199  i
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següents del Decret legislatiu 2/2003 (text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya).

Per tot l’anterior, proposo al Ple, si s’escau, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Cedir  gratuïtament  a  favor  del  Departament  d’Ensenyament  de  la
Generalitat de Catalunya,  l’ús d’una part de la finca que es descriu a continuació per
destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un centre educatiu:

Descripció de la finca:

DESCRIPCIÓ:  Finca  E  (Equipament  públic  educatiu):  SITUACIÓ:  A  l’àmbit  de
Lepant-Churruca de la UA d 83”Lepant-Churruca/ el Rengle”, de Mataró. Descripció:
Urbana.  De forma poligonal irregular. Té una superfície de sis mil set-cents setanta-
cinc metres quadrats.
QUALIFICACIÓ: Sistema d’equipaments comunitaris (clau Eed). Sobre aquesta finca
hi  ha edificada una nau principal  i  xemeneia  de vapor de l’antiga fàbrica de Can
Fàbregas,  elements  catalogats  del  Pla  Especial  del  Patrimoni  Arquitectònic  de
Mataró, amb el nivell de protecció “A”, referit a les façanes,. Volumetria i estructura
general; i la xemeneia amb el nivell “C” de conservació.
LIMITA: Al Nord, amb els patis posteriors de les finques amb front al Camí Ral; a
l’est, en part, amb el carrer Lepant i en part, amb els patis posteriors de les finques
amb front al carrer Lepant; al Sud, en part amb el pati posterior de la finca del carrer
Lepant, núm. 32, i en part amb la finca interior de l’illa, en part amb la finca resultant
A d’aquest projecte de reparcel·lació, i en part, amb la finca Zv de cessió per parcs i
jardins  urbans;  a  l’Oest,  en  part  amb  la  finca  resultant  A  d’aquest  projecte  de
reparcel·lació, en part amb la finca Zv de cessió per parcs i jardins urbans i en part
amb el carrer Cosme Churruca. 

Dades Registrals: Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 2, al volum 3951,
Llibre 542 de Mataró, Foli 155, finca 19486. 
Referència cadastral: Expedient administratiu d’alteració cadastral en tràmit. 
Valoració del sòl: 2.306.210 €  euros.

Càrregues: Afecta a una servitud recíproca de pas per accés de vehicles i persones
per tal que permeti l’entrada, sortida, circulació i maniobra de vehicles i persones i
d’instal·lacions, serveis i subministres amb les finques colindants per a la construcció
d’un aparcament que ocuparà el subsòl d’una part d’aquesta finca. 

Títol: Pertany a l’Ajuntament de Mataró en virtut per certificat administratiu de data
21/01/2013 i en concepte de cessió obligatòria i gratuïta. 

Descripció de la part de la finca que es cedeix en ús a la Generalitat:

Porció de terreny, d’una superfície de 2.768 m2 –grafiada al plànol annex núm. 1 amb
la llegenda “àmbit d’obra”, ombrejat de color blau- que limita al Nord amb els límits
propis de la finca E; a l’Est amb la pròpia finca E que queda fora de l’àmbit de cessió;
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al Sud, en part amb la finca E que queda fora de l’àmbit de cessió, en part amb la
xemeneia i àmbits adjacents i en part amb la finca ZV de cessió per parcs i jardins
urbans; a l’Oest, en part amb una franja rectangular de terreny d’uns 45,70 m2, amb
front a la façana oest de la nau, que forma part de la finca E i que queda fora de
l’àmbit de cessió, i en part amb la finca ZV. 

Dins de la superfície que es cedeix, hi ha erigida la nau principal de l’antiga fàbrica de
Can Fàbregas té actualment  una superfície  construïda total  de quatre mil  quatre-
cents trenta-quatre amb deu metres quadrats (4.434,10 m2), distribuïts de la següent
forma: 1.539,05 m2 en planta baixa; 1.539,13 m2 en planta primera i 1.355,92 m2 en
planta segona. 

Queda expressament exclosa de l’àmbit de cessió d’ús, la xemeneia catalogada i les
àrees adjacents. 

Es grafia en el plànol que s’adjunta com a annex I.

SEGON.- Disposar que la cessió d’ús es faci en les següents condicions: 

1) Finalitat: La finalitat d’aquesta cessió en ús és la rehabilitació i modificació de
l’esmentat  immoble  per  part  del  Departament  d’Ensenyament,  a  fi  i  efecte
d’ubicar l’escola Angeleta Ferrer, i a tal efecte, s’autoritza l’enderroc de la part
de la nau que no es pugui conservar i modificar la resta, als efectes d’ubicar
l’esmentada escola, de conformitat amb les prescripcions efectuades des del
servei d’Urbanisme i la secció de Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de
Mataró i també de conformitat amb el projecte que es presenti i tramiti per part
dels serveis tècnics municipals.  

2) La finca objecte de la cessió en ús no tindrà cap condicionant mediambiental,
especialment  una  vegada  realitzades  les  tasques  de  sanejament  de  la
contaminació del subsòl per part de l’Ajuntament i comptarà amb abastament
d’aigua,  evacuació  d’aigües,  subministrament  d’energia  elèctrica  amb  els
cabals  i  la  potència  suficient  per  l’execució  de  l’obra  i  posterior  correcte
funcionament de l’equipament escolar, xarxa telefònica i conducció de gas –
en cas de disposar-ne-. Pel cas que fos necessària la instal·lació d’una estació
transformadora d’energia, s’ubicarà fora del recinte escolar i així es tindrà en
compte a la redacció del  projecte.  A tal  efecte,  l’Ajuntament  de Mataró es
compromet a realitzar les actuacions necessàries per dotar les potències i
cabals necessaris al respecte.
Correspondrà  a  l’Ajuntament  qualsevol  despesa  per  les  actuacions
urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit en ús i adoptar les mesures
necessàries  per  aconseguir  el  seu  destí  per  Departament  d’Ensenyament,
sense cap cost o càrrega per aquest i eliminant qualsevol obstacle que pugui
impedir la correcta execució de les obres.

3) La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti
per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una
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construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les
taxes  acreditades  per  a  l’atorgament  de  la  llicència  d’obres  com  a
conseqüència d’aquestes obres, així  com per als tributs que puguin gravar
l’activitat educativa. 
Per  tal  de  fer  efectiu  aquest  acord  caldrà  habilitar  la  subvenció  municipal
corresponent de les dites taxes acreditades.

4) L’Ajuntament de Mataró construirà damunt del pàrking costaner a l’edifici que
ara es cedeix en ús la pista esportiva i els patis del centre escolar. Un cop
finalitzades les obres a càrrec de l’Ajuntament, també es procedirà a la cessió
en ús al Departament d’Ensenyament als efectes de configurar la totalitat del
recinte escolar. Tant la xemeneia existent, que correspon a l’antic vapor, com
les  sortides  de fums i  accessos de sortida  del  pàrking,  quedaran  fora del
recinte escolar, i per tant sense formar part d’aquest. 

5) Tant el  solar  com la construcció que es faci  al damunt seran propietat del
municipi,  quedaran afectats a l’ús públic  educatiu a favor del  Departament
d’Ensenyament i anirà a càrrec de l’Ajuntament la conservació, manteniment,
neteja, subministraments i conserge, en el cas que se’n disposi. L’ajuntament
no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada a una finalitat diferent
a  l’educativa,  sense  l’autorització  prèvia  del  Departament  d’Ensenyament
d’acord amb el corresponent expedient administratiu d’autorització prèvia a la
desafectació. 

6) L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà
per la normativa vigent.

TERCER.- Facultar  indistintament  a  l’Alcalde  de  Mataró  i  el  Regidor  Delegat
d’Administració  i  Atenció  Ciutadana,  per  tal  què  qualsevol  d’ells,a  títol  individual,
pugui  signar  la  documentació  que  sigui  necessària  per  a  l’efectivitat  del  que  es
disposa en el present acord. “

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

Popular,  expressa  que  aquesta  és  una  reivindicació  compartida  per  la  comunitat

educativa de l’Angeleta Ferrer que des de l’any 2012, quan es va haver de desallotjar

urgentment  l’edifici  per  mancances estructurals,  han deixat  un buit  important  a la

ciutat, un buit que representa que l’escola pública no disposa d’espais al centre de la

ciutat. L’única oferta que tenim al centre és d’escola privada o concertada, per tant,

nosaltres entenem que és de màxima urgència cobrir aquest buit. L’Angeleta Ferrer

ha de ser l’escola pública del centre de la ciutat per tapar un forat importantíssim. Per

tant, la celeritat és la màxima prioritat. 

18



Celebrem que es posi fil a l’agulla. En aquest cas, la pilota passarà ara a la teulada

del Departament de la Generalitat. Hi ha coses, però, que ens neguitegen: 

En primer lloc, no està garantit encara que es puguin iniciar les obres de construcció

d’aquesta  escola  perquè  no  està  pressupostat.  Haurem  de  seguir  insistint  en  la

necessitat que es faci aquesta escola. Demanem que des de la institució municipal

continuem  insistint  i  exigint  al  Departament  de  la  Generalitat  que  tiri  endavant  i

contempli aquesta futura infraestructura en el seu pressupost. 

En segon lloc, ens preocupa el tema de l’aparcament soterrat. Tampoc en tenim una

informació molt clara i, per tant, no sabem si això pot incidir en el desenvolupament

de les futures obres. Aquest aparcament en cap cas ha de suposar un alentiment de

les obres de construcció de l’escola. Nosaltres sempre hem marcat prioritats en el

transport públic davant inversions en aparcaments soterrats. A Mataró tenim molts

exemples d’aparcaments amb un rendiment nul. Donarem suport a qualsevol mesura

que acceleri la construcció de l’escola, per tant, demanem celeritat i responsabilitat. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta el vot afirmatiu del seu grup municipal

en aquest punt de l’ordre del dia. En relació a aquest tema, voldríem que hagués

vingut acompanyat de dues coses. La primera és, quina és la formula constructiva

d’aquesta escola? La segona és, quin és el calendari de construcció?

Aquests dos elements ens semblen determinants per dues raons. La primera perquè

hi  ha  una  comunitat  educativa  que  està  a  l’espera,  que  està  en  una  situació

provisional i que, per tant, necessita recuperar la seva normalitat. La segona, perquè

hi ha una necessitat de ciutat. L’escola pública al centre de Mataró no vol dir que sigui

només  a  la  plaça  Santa  Anna,  sinó  que  parlem  d’entre  rondes.  Parlem  de  la

possibilitat de 8 línies. El fet que en aquests moments l’Escola Angeleta Ferrer només

en tingui una i estigui lluny del seu espai natural i que l’Escola Joan Coromines n’hagi

perdut  una  altra  fa  que  estem  en  una  situació  d’inferioritat  de  condicions.  La

construcció ajudaria a la normalització d’aquests números per equilibrar la distribució

de l’escola pública a la ciutat. Per tant, demanem al regidor que ens digui si aquesta

cessió d’ús va acompanyada de calendari i de fórmula constructiva.

19



La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, expressa el vot

favorable del seu grup municipal.  Aquest  és un pas endavant  però no és un pas

suficient. El Sr. Reixach comentava que al desembre ja es va fer el pas previ i el grup

Socialista  va  presentar  un prec  al  mes de novembre en el  que es  demanava  el

calendari de les obres i el pressupost per la construcció d’aquesta escola. No és un

pas  del  tot  satisfactori  per  la  situació  en  la  que  es  troba  l’escola  i  la  comunitat

educativa, creant molta incertesa que arrosseguen fa més d’un any, i en la que es

troba la ciutat per la manca de places públiques al centre i tot el que va passar l’any

passat  amb  l’Escola  Joan  Coromines.  Tot  això  ens  crea  desconfiança  de  com

s’afrontarà aquest tema. És per això que, una vegada més, reiterem i demanem que

se’ns aclareixi quin és el calendari i el pressupost, perquè se’ns ha dit que no consta

el pressupost d’aquesta escola als pressupostos de la Generalitat per a aquest any

2014, la qual cosa contribueix a aquesta incertesa general. Ens ha estranyat que hagi

estat el regidor Reixach qui ens ho expliqui,  ens hagués agradat més que ens ho

expliqués el regidor d’Educació, perquè és la seva competència i perquè ens hagués

pogut  aportar,  no  només  aquest  pas  administratiu,  sinó  també  quins  són  els

compromisos  que  s’han  adquirit  amb  el  Departament  d’Ensenyament  de  la

Generalitat  de Catalunya per fer  realitat  aquesta escola que està en una situació

transitòria que dura més d’un any. 

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

Catalunya, s’afegeix a l’interès dels 27 regidors d’aquest Ajuntament, de la comunitat

educativa i de la ciutat. Venim d’una trajectòria llarga i hem vist, no només el que ha

passat amb les famílies de l’Angeleta Ferrer, no només el que ha passat aquest any

amb l’Escola Joan Coromines,  sinó que també vam viure i  patir  i  acompanyar  en

l’angoixa als pares del Maria Mercè Marçal i tots els problemes que hi va haver amb

l’aglomeració al Machado, etc. Nosaltres hi votarem favorablement. La unitat dels 27

regidors és el que pot fer que les obres vagin amb la celeritat que cal. 
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El  senyor  Pere Galbany,  regidor  delegat  d’Ensenyament  i  Esports,  explica  que la

intervenció l’ha fet el regidor Reixach perquè era un punt que venia del Servei de

Compres i Contractacions. Des de l’Ajuntament de Mataró estem treballant des del

primer dia que vam tenir l’ensurt per fer possible l’escola pública al centre de la nostra

ciutat. El procés és més lent del que tots voldríem però anem amb pas segur. Ja

s’està fent feina al solar de Lepanto-Churruca. Aquest és un pas més del que va venir

fa un mes per fer possible l’Escola Angeleta Ferrer. És un pas important.

Falta acabar de tenir el calendari exacte. En això estem treballant, estem insistint a la

Generalitat per fer possible aquest calendari.  Aquest govern no té interès a donar

dades que no siguin completament contrastades, per tant,  fins que no tinguem al

damunt de la taula les dades corresponents no les donarem. Tot el consistori i tota la

ciutat estem treballant per fer possible aquesta escola l’abans possible al centre de la

nostra ciutat. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon al Sr. Galbany que no pot ser que mes

rere mes digui que s’està treballant en el tema. Ja entenem que s’està treballant, però

el que passa és que calen dates, cal un calendari, cal saber si es construirà des de

l’Ajuntament i pactarem anualitats amb la Generalitat o si ho farem d’una altra forma.

La Generalitat  ja ha fet la línia general dels seus pressupostos per a l’any 2014 i

nosaltres no ho veiem. Això ens preocupa, perquè vol dir que s’anirà a l’exercici 2015.

Entenem també que les respostes han de ser més concretes i no tan genèriques. 

El senyor Joan Mora, alcalde president, indica que s’està treballant en aquest tema i

ben aviat se’n podrà parlar. En aquests moments, els serveis tècnics de la casa estan

treballant amb els tècnics de la Generalitat. Si fem aquesta cessió és perquè ja vam

parlar a les darreres reunions que hem tingut que la finca es cedia a la Generalitat

perquè siguin ells qui facin les obres. És evident que això només es podia construir

dins la partida general que té la Generalitat de 40 milions, dintre del pressupost del

2014 de la Generalitat de Catalunya de Gestió d’Infraestructures. De tota manera, en

parlarem ben aviat.
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VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

Servei de Compres i Contractacions

9 - CONCESSIÓ  DEMANIAL  DE  L’ÚS  PRIVATIU  D’UN

TERRENY AL PARC FORESTAL DE MATARÓ.

El senyor Joan Mora, alcalde president, comunica que aquest punt queda retirat de

l’ordre del dia, de la qual cosa ja han estat informats prèviament els Portaveus.

Direcció de Recursos Humans

10  - DECLARACIÓ  DE  SEGONA  ACTIVITAT  AMB  EXERCICI

CONCURRENT  AMB  EL  LLOC  DE  TREBALL  PRINCIPAL

PRESENTADA PER ACC.

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

presenta la proposta següent :

“1. Supòsit de fet:

Vist que la Sra. Àngels Castillo Campos, funcionària de carrera de l’Ajuntament de
Mataró, amb la plaça d’auxiliar de serveis, ha presentat sol·licitud de declaració de
segona  activitat  en  la  qual  demana  compatibilitzar  les  funcions  que  exerceix  en
aquest Corporació amb el càrrec electe de regidora (Segona Tinença d’Alcaldia) en
règim de dedicació parcial a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, dedicació que, segons fa
constar, li comporta absentar-se del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Mataró tots
els dimecres, de 8 h a 15 h, fins acabar el mandat electoral. Els assumptes que té
atribuïts per delegació atorgada per Decret d’Alcaldia 250/2013, de 9 de setembre, de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, són: cooperació, igualtat de gènere, benestar social i
participació ciutadana. 
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Així mateix, aporta Certificació de la Secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt de
data 12 de setembre de 2013 on s’assenyala que la Sra. Angels Castillo Campos, per
atendre  les  seves  tasques  com  a  regidora  pel  grup  PSC,  es  requereix  la  seva
presència els dimecres de 8’00 a 15’00 hores. No s’especifica el motiu pel qual es
requereix la presència tota una jornada sencera. 

També, aporta Informe de l’Alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i Certificat de la
Secretària,  de  data  9  de  desembre  de  2013,  on  es  relacionen  tots  els  òrgans
col·legiats dels quals forma part la Sra. Castillo, sense que, segons s’assenyala i amb
caràcter  ordinari,  l’assistència  en  els  mateixos  tingui  lloc  els  dimecres  al  matí,  a
excepció de les meses de contractació, que tenen lloc de dimarts a dijous a les 13:00
hores així com diverses comissions especials i consells sectorials en els que no hi ha
horari ni dia predeterminat. 

2. Fonamentació jurídica:

I.  Considerant  que  el  règim  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les
Administracions Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, al Reial
Decret 598/1985, de 30 d'abril, a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat
de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.

L’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, disposa que: “1. El personal comprendido en
el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el
desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o
actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma. 
A los  solos  efectos de esta  Ley se considerará  actividad en el  sector  público  la
desarrollada por los miembros electivos de (...) las Corporaciones Locales, (...). 

2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más
de una  remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas
(...). 
A los efectes del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier derecho
de  contenido  económico  derivado,  directa  o  indirectamente,  de  una  prestación  o
servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.”

II.  Considerant  que  l’art.  321  del  Decret  214/1990,  disposa  que  el  règim
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de les  entitats  locals  comprès en l’àmbit
d’aquest Reglament és el que estableix amb caràcter general per a la funció pública
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions  públiques,  i  el  contingut  en  la  Llei  21/1987,  de 26 de novembre,
d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  de
Catalunya.

III. Considerant que l’art. 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix com a
excepció a la incompatibilitat d’exercir una segona activitat en el sector públic per part
del  personal  al  servei  d’una  Corporació  local  aquella  que  sigui  amb  el
desenvolupament d’un càrrec electe com a membre d’una corporació local, excepte
que es desenvolupi  càrrecs retribuïts  en règim de dedicació  exclusiva.  Només es
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podrà percebre la retribució corresponent a una de les dues activitats, sense perjudici
de  les  dietes,  indemnitzacions  o  assistències  que  corresponguin  per  l’altra.  Així
mateix,  disposa  que:  “No  obstante,  en  los  supuestos  de  miembros  de  las
Corporaciones Locales en la situació de dedicación parcial a que hace referencia el
artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local,  se  podrán  percibir  retribuciones  por  tal  dedicación,  siempre  que  la
desempeñen  fuera de su jornada de trabajo en la Administración y, sin superar en
ningún caso los límites que con caràcter      general se establezcan, en su caso. La
Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local
en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente
su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier
modificación que se produzca en ellas.”

IV. Per la seva banda, l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix que els membres de les Corporacions Locals que
siguin personal de les Administracions Públiques només podran percebre retribucions
per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la jornada en els respectius
centres de treball, en els termes assenyalats a l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre,  sens  perjudici  d’allò  disposat  a  l’apartat  sisè  d’aquest  article  (que  fa
referència al temps indispensable per desenvolupar el càrrec electiu). 

V. Respecte a la consideració del deure inexcusable, cal dir que l’article 12.1 del R.D
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que els membres de les
Corporacions Locals tenen el dret i el deure d’assistir, amb veu i vot, a les sessions
del Ple i a les d’aquells altres òrgans col·legiats dels quals en formi part, excepte justa
causa que ho impedeixi, que ho hauran de comunicar amb l’antelació necessària al
President de la Corporació. 

El deure inexcusable es troba regulat també a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que en el
seu  art.  75.6  disposa  que: “A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  37.3.d)  del
Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por
tiempo indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación local,
el necesario para la asistencia a las sesiones del pleno de la Corporación o de las
Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o que desempeñe el
interesado”. L’art. 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la Reforma
de  la  Funció  Pública,  disposa  que  es  podran  concedir  permisos  pel  temps
indispensable  per  al  compliment   d’un  deure  inexcusable  de  caràcter  públic  o
personal i per deures derivats de la conciliació de la vida familiar i laboral. 

Així mateix, en el nostre Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació
de  les  condicions  de  treball  del  personal  funcionari  de  l’Ajuntament  de  Mataró,
s’estableix en el seu article 21, els permisos amb remuneració, dels quals s’hi troba
aquell  que comprèn un deure públic (lletra g),  establint  que el  personal funcionari
podrà absentar-se del treball per motius de deures inexcusables de caràcter públic
durant el temps indispensable per a complir-los. 
VI. D’acord amb la normativa esmentada, la dedicació parcial del càrrec electe ha de
desenvolupar-se fora de la jornada de treball que té la interessada a l’Ajuntament de
Mataró, no podent-se considerar que dit càrrec electe en règim de dedicació parcial
de la Sra. Castillo Campos sigui per sí mateix un deure inexcusable, sinó que tindrà
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aquesta consideració aquells actes dels òrgans col·legiats l’assistència en els quals
sigui inexcusable la presència de la interessada precisament per raó del seu càrrec
electe. 

Considerant que l'art. 333.a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat o incompatibilitat. 

Vist l'informe jurídic corresponent.

Per  tot  allò  exposat,  el  Regidor-Delegat  d’Administració  i  Atenció  Ciutadana
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament  la  senyora Àngels Castillo  Campos,  funcionària  de carrera amb plaça
d’auxiliar  de serveis,  amb el desenvolupament d’un càrrec electiu com a Regidora
(Segona Tinença d’Alcaldia) de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en règim de dedicació
parcial, podent-se absentar del seu lloc de treball els dimecres fins a la finalització del
mandat electoral. 

SEGON.- Disposar que l’absència de la Sra. Castillo Campos de la jornada laboral de
cada  dimecres  de  la  setmana  fins  a  finalització  del  mandat  electoral,  resta
condicionada a la seva recuperació horària, a excepció d’aquells supòsits que siguin
considerats  per  la  seva  naturalesa  objecte  de  permís  per  deure  inexcusable,
degudament acreditats.

TERCER.- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament
sense efecte en el cas de canvi o de modificació de les condicions del lloc de treball,
tant del  principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.

QUART.-  Notificar el present acord a la persona interessada.2

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

expressa  que  no  és  la  primera  vegada  que  un  punt  referent  a  una  segona

compatibilitat  passa  pel  plenari.  Normalment,  des  del  nostre  grup  no  votem

favorablement a aquests punts de l’ordre del dia i avui ens hi abstindrem. 

Entenem  la  seva  llibertat  i  que  té  la  potestat  de  poder  adherir-se  a  la  segona

compatibilitat, però no ho compartim al 100%.

VOTACIÓ:  Ordinària

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

Convergència  i  Unió  (8),  corresponent  als  membres  del
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grup municipal  Socialista (7),  corresponent  als  membres

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

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa

per  Catalunya  Verds –  Esquerra  Unida i  Alternativa  (2)  i

corresponent  al  membre  del  grup  municipal  de

Candidatura d’Unitat Popular (1).

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 3,    corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de

Plataforma per Catalunya. 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

11  - APROVACIÓ  DEFINITIVA  MAPA  ESTRATÈGIC  DE

SOROLL DEL MUNICIPI DE MATARÓ

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

presenta la proposta següent:

“Antecedents

El  Ple  de  l’Ajuntament  en  sessió  de  7  de  febrer  de  2013,  va  acordar  aprovar
inicialment  la  revisió  del  Pla  estratègic  de  soroll  de  Mataró  i  obrir  el  termini
d’informació  pública  de  trenta  dies  hàbils  per  la  presentació  de  reclamacions,
al·legacions o/i suggeriments.

Durant el període d’informació pública, s’han presentat suggeriments i al·legacions,
que consten en l’expedient.

En data 18/07/2013 es presenta sol·licitud amb registre núm. 0812130008-1-2013-
029727-2  per  part  del  Sr.Lluis  Camarasa  Guasch  en  representació  de  gremi
provincial de tallers de reparació de vehicles en el que sol·licita com accedir al text
complert del mapa estratègic de soroll, i que es respon per mitjà d’ofici de data 19 de
juliol de 2013  amb registres de sortida núm. 10.720    

Es presenta en data 29/06/2013 l’al·legació amb núm. 0812130008-1-2013-027086-2
presentada per el Sr. Francesc Salmeron Batalle
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L’al.legació  presentada  per  el  Senyor  Francesc  Salmeron  Batalle   en  la  que  es
sol.licita que la descripció dels resultats es faci d’acord amb les recomenacions de la
WHO Word  Health Organization en relació nocturn recomanat per sota dels 55 dB
(A).

En data 6 de novembre de 2013 s’emet informe desestimant l’al·legació presentada
respecte  a  la  revisió  del  Mapa  estratègic  de  Soroll,  i  es  desestima  l’al·legació
presentada per coherència amb el Mapa estratègic de soroll aprovat a l’any 2010.

 
Fonaments de dret

Vist  l’informe  precedent,  La  Llei  16/2002  de  28  de  juny,  de  protecció  de  la
contaminació acústica; la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll; el Reial decret
1513/2005 de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la llei 37/2003, de 17 de
novembre, del Soroll, quant a  l’avaluació i gestió del soroll ambiental; i Reial Decret
1367/2007,  de  19  d’octubre,  pel  qual  es  desenvolupa  la  Llei  37/2003,  de  17  de
novembre, del Soroll, quant a la zonificació acústica, objectius de qualitat d’emissions
acústiques; i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se
n’adapten els annexos

Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

Primer- Desestimar l’al·legació presentada

Segon- Aprovar definitivament el Mapa Estratègic de Soroll de Mataró

Tercer- Publicar integrament el text de la revisió del Mapa Estratègic de soroll  de
Mataró al Butlletí Oficial de la Província i inserir una referència d’aquesta publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de què contra aquest acord
d’aprovació definitiva poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  en  el
termini de dos mesos, a comptar des de la publicació al BOP.

Quart- Trametre al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, aquest acord i el text íntegre del Mapa Estratègic de Soroll”

El  senyor  Francesc  Melero,  regidor  del  grup  municipal  Socialista,  expressa  que

Mataró no és una ciutat excessivament sorollosa,  però sí que hi ha llocs amb un

problema  més  que  evident  per  proximitat  a  zones  industrials  o  per  situacions

esportives, escolars o d’oci. No només per ordenança s’han de fer actuacions des de

l’Ajuntament, sinó que el mapa pretén el coneixement de la realitat a partir del qual

crear els plans d’acció, més enllà de les ordenances. 
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Amb aquests plans d’acció és amb els que hem de preveure com reduïm aquest

nombre de persones que estan fora  del  que recomanaríem com a saludable  en

l’àmbit acústic. D’altra banda, sí que hi ha un problema greu a Mataró amb aquells

sorolls difícils de mesurar i de poder reflectir en un mapa acústic. Aquests sorolls són

els imprevistos o els irregulars, i motiven moltes incomoditats i moltes queixes dels

ciutadans. En aquest sentit  s’han de fer plans d’acció i avançar en la mesura del

possible. Els plans d’acció dels sorolls continus també ens ajudaran a millorar. 

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

manifesta el seu acord total amb el que ha explicat el Sr. Melero. Per exemple, al Pla

de Mobilitat un dels temes en el qual els tècnics estan treballant és la prevenció i

millora de la qualitat sonora. Compartim i treballarem plegats aquests plans d’acció.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Servei de Família

12 - DONAR  COMPTE  DE  L’ACORD  DE  LA  JUNTA  DE

GOVERN LOCAL DE 2-12-2013 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL II

PLA  D’IGUALTAT  DE  GÈNERE  PER  A  LA  CIUTADANIA  DE

MATARÓ 2013-2016.

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

Salut i Consum, dóna compte del següent:
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“Relació de fets

1. Per acord de la Comissió de Govern Municipal en sessió del dia 24 de desembre
de 2001 es va aprovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Mataró, amb l’objectiu de
promoure la igualtat d’oportunitats entre l’home i la dona com a base de la cohesió
social. Aquest Pla inclou un conjunt d’actuacions per afavorir la igualtat d’oportunitats
i incrementar la presència de la dona en tots els àmbits de la ciutat per tal que no hi
hagi discriminacions per qüestions de gènere.

2. En l’actualitat es vol aprovar un II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de
Mataró  2013-2016,  amb la  voluntat  política  de continuar  treballant  a  favor  de les
polítiques de gènere i  així  afavorir  la  transformació  cap a una societat  igualitària.
Aquest  compromís  també es  veu  reflectit  dins  el  document  estratègic  del  Pla  de
Mandat  (2011-2015)  donat  que  l’eix  estratègic  8,  anomenat  “Mataró  social  i
integradora”, inclou com a objectiu de ciutat promoure mesures per a la igualtat de
gènere que evitin la discriminació de la dona.

3. El II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016 és el resultat
d’un  procés  de  treball  impulsat  des  del  Servei  de  Família,  construït  de  forma
participativa, i en el que han participat activament els diferents grups municipals i les
entitats ciutadanes que formen part del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home.

4. Els objectius del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-
2016  són els següents:

Objectiu general:

- Promoure la igualtat efectiva entre les dones i els homes i afavorir la transformació
cap a una societat més igualitària.

Objectius específics:

- Impulsar les polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes 
- Lluitar contra la violència masclista
- Fomentar la participació sociopolítica de les dones 
- Promoure canvis en el repartiment del treball i els usos del temps
- Fomentar la coeducació, formació i producció cultural de les dones 
- Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori 
- Promoure la salut de les dones

Fonaments de dret 

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la
formulació  d’un  conjunt  d’actuacions  sobre  un àmbit  concret,  funcional  o  temàtic.
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris,
recursos  materials  i  humans  implicats  i  finançament.  També  especificaran  els
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.

2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots
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particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb
periodicitat trimestral.

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-
2016, d’acord amb el text literal adjunt.

Segon.- Derogar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats aprovat per acord de la Comissió de
Govern Municipal de data 24 de desembre de 2001.

Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.”

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

expressa que, malgrat hi hagi algun aspecte del pla que no poden arribar a compartir

al  100%, creu que s’ha de fer.  Com a membre del Consell,  vull  felicitar  totes les

persones que han col·laborat en l’elaboració del pla, i més tenint en compte que la

majoria d’aquestes persones o, millor dit, la majoria d’aquestes dones ho fan d’una

manera altruista. 

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

Catalunya, felicita els tècnics de la casa que hi han participat. La felicitació també és

per a les entitats i vocalies que han participat en l’elaboració d’aquest pla. 

Crec que és un document que fa una foto fixa de la situació a la ciutat bastant fidel i

valenta. La regidora parlava del punts forts del DAFO, però s’hauria de parlar també

de les seves amenaces i dels punts febles. El paper ho aguanta tot i, si tot es fes molt

bé, probablement molts plens no faríem minuts de silenci. L’èxit de tot això serà el dia

que no hàgim de fer un pla ni de dones, ni per a dones. 

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

Popular, expressa que de ben segur que aquest pla d’igualtat serà una eina útil per a

la ciutat. Avui dia no hi ha igualtat perquè la nostra societat és patriarcal, la nostra
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economia  és  patriarcal  i  la  nostra  política  és patriarcal.  Si  no  ens qüestionem el

patriarcat,  aquestes desigualtats continuaran. Hem de fer plantejaments que vagin

més enllà,  qüestionant  l’actual  model social  i  polític,  perquè bàsicament si  avui la

nostra economia se sosté és gràcies a l’explotació de les dones. Hem de reivindicar

una nova societat amb nous valors i nous equilibris de poder que ara està en mans

del patriarcat. 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, recorda que a la

comissió  informativa  hi  van  votar  favorablement.  Agrair  la  feina  feta  tant  a  les

associacions de dones, com a les vocalies, com als tècnics i les tècniques i a totes

les  persones que han participat  activament  no més en aquest  pla,  sinó  també a

aquelles persones que es van creure cap al 2001 que la ciutat de Mataró necessitava

un  pla  estratègic  transversal  amb la  participació  no  només  de  l’Ajuntament,  sinó

també de les diferents esferes de la nostra ciutat a favor de la igualtat entre homes i

dones i fet per dones. Aquest ple s’iniciava amb un minut de silenci per la mort de

dues dones i amb una declaració institucional del grup municipal d’Iniciativa a favor

de  les  polítiques  locals  d’igualtat.  Creiem  que,  en  aquests  moments,  aquestes

polítiques locals estan en risc per la Llei de reforma local d’àmbit estatal, que retalla

competències als ajuntaments, i  la  nostra història municipalista ha apostat  per fer

aquest tipus de polítiques. També la llei que promou la Generalitat sobre els governs

locals és una falta de consideració a l’autonomia local. 

També vull denunciar que si no es desplega com caldria la Llei orgànica de violència

de gènere o la Llei per la igualtat, que també és pionera a nivell  europeu, o bé la

Generalitat no desplega com cal la Llei catalana del dret de les dones per eradicar la

violència masclista, els ajuntaments no tenim tot el que hauríem de tenir per fer front

a  aquest  greu  problema.  Nosaltres  volem  fer  aquesta  crida  perquè  les  altres

administracions compleixin les lleis que s’han de complir, tant per eradicar aquesta

violència com per treballar per la igualtat real. 

D’altra banda,  estem totalment d’acord amb tots els objectius i  accions que s’han

treballat.  En aquests moments el  gran repte que tenim a la ciutat és combatre la

pobresa  de  les  dones.  Per  exemple,  en  una  crisi  les  dones  normalment  o  són

expulsades del mercat laboral, o veuen com es redueix la seva jornada o el seu sou,

o bé cauen en la precarietat laboral, l’economia submergida, etc. Aquesta pobresa la
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veiem en dones grans amb pensions baixes o en un entorn urbà o en un habitatge

que també denota la pobresa, i també hi ha les responsabilitats d’algunes famílies

monoparentals. Aquestes qüestions són algunes de les que s’han de prioritzar des

d’aquest pla.

Finalment, vull fer una reflexió a favor de les polítiques locals i per la igualtat, perquè

són  les  que  permeten  la  participació  democràtica,  com  s’ha  vist  en  l’elaboració

d’aquest pla. A més, permeten l’empoderament de la ciutadania i, en aquest cas, de

les dones. Seria un gran dèficit democràtic renunciar a aquest tipus de polítiques. 

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

Verds  –  Esquerra  Unida  i  Alternativa,  explica  que  el  seu  grup  a  la  comissió

informativa es va posicionar amb una abstenció, perquè volien conèixer més detalls

del procés. Ara entenem que ha estat un procés prou participat, en què s’han recollit

les aportacions de diversos col·lectius,  és a dir,  de les associacions i  vocalies de

dones de la ciutat, i, per tant, hi estem d’acord.

Tot i  això,  volem fer  notar  que aquest  document que nosaltres com a ciutat  avui

aprovarem majoritàriament està ple d’amenaces. Cada vegada els temes d’igualtat

estan més sobre  la  corda.  Estem parlant  de polítiques  del  govern  que  atempten

contra les dones. No només hi ha el tema de la violència de gènere, sinó que estem

parlant de lleis com la de la interrupció de l’embaràs; una llei  que està pendent a

l’àmbit general i que representa un retrocés terrible per a les dones. Estem parlant

també de com el mercat laboral expulsa les dones i els rebaixa els sous, i de la doble

jornada laboral  que tenen les  dones,  dins  i  fora de casa.  Algunes polítiques que

s’havien incorporat des de l’estat del benestar d’una manera més extensa, com podia

ser la creació d’una xarxa nacional d’escoles bressol per atendre la incorporació de la

dona al mercat laboral amb bones condicions, ara estan en retrocés. 

Davant  d’aquestes amenaces,  aquest  document,  perquè estigui  viu,  haurà d’estar

molt vigilat. Nosaltres podrem concretar al territori algunes polítiques que no siguin

només paper, sinó que signifiquin realment la possibilitat que això es faci, però hi ha

molta feina a fer encara, com tot el temps per a la cura de les persones, siguin grans

o menors, que generalment fan les dones, etc. Hem d’intentar portar a terme d’una

manera justa allò que plasma el document, però també caldrà la màxima supervisió. 
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13  - DONAR  COMPTE  DE  L’ACORD  DE  LA  JUNTA  DE

GOVERN LOCAL DE 16-12-2013 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL

PLA JOVE X MATARÓ 2013-2016.

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

Salut i Consum, dóna compte del següent:

“Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 18 de gener de 2010 es va
aprovar el Pla Jove x Mataró 2009-2012.
 
2. En l’actualitat es vol aprovar un nou Pla Jove x Mataró 2013-2016, amb la voluntat
política de continuar treballant a favor de les polítiques i la redefinició de les línies
estratègiques sobre les que han de pivotar els programes dirigits a la joventut.

3. El Pla Jove x Mataró 2013-2016 és el resultat d’un procés de treball impulsat des
del  Servei  de  Família,  a  partir  de  l’estudi  realitzat  per  tal  de  diagnosticar  les
necessitats dels joves del municipi de Mataró, construït de forma participativa amb la
col·laboració els diferents professionals que realitzen activitats directament vinculades
amb els joves, i en el que han participat activament els diferents grups municipals i
les entitats ciutadanes que formen part del Consell Municipal de Joventut.

4. El Pla Jove de Mataró 2013-2016 és un document que defineix i estructura totes
les actuacions dirigides a la població jove de Mataró en qualsevol dels àmbits del seu
interès atenent  a les seves necessitats.  Els seus objectius s’estructuren en funció
dels reptes que proposa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 i que són els
següents:

- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut
- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut
- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut
- Promoure la vida saludable en la joventut

- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en
allò col·lectiu
- Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta
cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors
- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada
territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col•lectiva

Fonaments de dret 

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la
formulació  d’un  conjunt  d’actuacions  sobre  un àmbit  concret,  funcional  o  temàtic.
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris,
recursos  materials  i  humans  implicats  i  finançament.  També  especificaran  els
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.
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2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb
periodicitat trimestral.

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar el Pla Jove x Mataró 2013-2016, d’acord amb el text literal adjunt.

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.”

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, veu bé els reptes que planteja el Pla Jove de

Mataró.  N’hi  ha  dos  que  són  la  pedra  angular  de  tots  els  altres:  un  d’ells  és  la

formació i l’altre és el treball. Tant amb un com amb l’altre, estem en situacions molt

deficitàries,  perquè  som  una  ciutat  amb  uns  nivells  molt  alts  d’abandonament

prematur per part dels joves. Tenim, per tant, molt camí per recórrer en relació amb

els altres serveis municipals i de la Generalitat que poden ajudar-nos sobretot en el

tema de la formació i la formació permanent. També hem d’entendre que en aquests

moments l’atur té cara de jove, sobretot. Un 52% de joves aturats és un nombre molt

elevat i a la ciutat això ens pot passar factura a curt termini. Sobre el paper podem

acceptar les propostes que hi  ha aquí,  però hem de veure com som capaços de

relligar  qualsevol  recurs  municipal  que  ens  permeti  seguir  posant  l’accent  sobre

aquestes  dues  qüestions.  Per  nosaltres  aquests  dos  grans  temes  han  de  ser  la

prioritat i, des d’aquest punt de vista, nosaltres hi donem suport. 

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

Catalunya,  comença  dient  que  la  situació  actual  de  la  formació  és  fruit  de  les

polítiques d’educació que s’han dut a terme fins ara i que no han estat eficaces. El

partit de la Sra. Calvo, per exemple, va tenir la responsabilitat  de la formació a la

ciutat  durant  anys  i  no  van  ser  capaços  de  solucionar  el  tema  de  les  taxes  de
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formació. I recordo que no hi ha hagut mai cap Llei d’educació que sigui del PP en els

trenta i escaig anys de democràcia.

Respecte al Pla Jove de Mataró, en primer lloc felicito els tècnics de la casa, així com

totes les organitzacions que hi han participat. Recordo que la branca jove del meu

partit es va adonar que l’anterior pla estava desfasat i era inadequat i ens van fer

veure als grans la necessitat de fer-ne un de nou. En el moment que es va aprovar

aquella proposta de resolució algú va dir que era sobrera, quan estem en un pla que

s’acaba el 2012 i l’aprovem al gener del 2014. El temps tot ho poso a lloc.

En segon lloc,  el  que és interessant  ara és que es puguin implementar  aquestes

mesures. També ens ha cridat l’atenció, si mirem les conclusions, que es diuen coses

molt  grosses  i  importants.  Que  es  continuï  parlant  en  aquestes  conclusions,  per

exemple, del fet que cal realitzar una detecció de necessitats formatives al municipi,

que d’una banda consideri quina és la formació que demanden les empreses i, de

l’altra,  els  interessos que tenen els  joves,  em fa venir  una certa vergonya com a

responsable polític de la ciutat. D’això tothom s’ha posat medalles i hem dit moltes

vegades que ja es feia. El mateix passa quan es parla d’enfortir les relacions entre els

serveis de l’Ajuntament i la Universitat, o quan es diu que cal millorar la comunicació

amb el TecnoCampus, etc. No deixa de ser curiós que figuri a les conclusions quan

després sentim segons quins missatges. Per fer una mica d’autocrítica, quan es parla

de mobilitat i dels autobusos nocturns per accedir als polígons, etc., algun intent hi ha

hagut, però malauradament no s’ha pogut portar.

Aquest pla és una necessitat —jo vaig poder treballar en els anteriors amb el regidor

Pera i amb la regidora Barrera—, però el més important de tot és que ens treu els

colors a tots plegats. 

El senyor Carlos Fernàndez, regidor del grup municipal Socialista, comença dient que

el seu grup, tal com va manifestar a la comissió informativa, està d’acord amb aquest

Pla Jove. Hi estem d’acord per diverses raons: en primer lloc, per la metodologia que

s’ha emprat,  que s’assembla molt  a  les que hem fet  servir  nosaltres en anteriors

ocasions, per haver fet una primera avaluació, perquè ha fet participar les entitats de

tots els  àmbits  i  per  haver  acceptat  la  feina feta per  la  joventut  socialista  aquí  a

Mataró en l’àmbit de les activitats, en la demanda de descentralització, en l’adequació
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del transport urbà i en l’empoderament i  enfortiment dels espais joves. Ara queda

portar el pla a la pràctica. Ja veurem si la seva proposta de pressupostos 2014 inclou

algun gest en aquest àmbit o si de veritat ho volen portar a terme. Hi ha qüestions a

remarcar: 

Els joves ara mateix són un dels col·lectius més colpejats per la crisi en tots els seus

àmbits:  en  la  formació  de  qualitat,  en  l’accés  al  mercat  laboral  i  en  l’accés  a

l’habitatge per aconseguir  l’emancipació.  No els farem culpables d’aquest  53% de

joves que estan aturats,  però sí  d’haver  estat  amb els  braços creuats tot  aquest

temps. Aquest Pla Jove arriba tard. Si un municipi no té Pla Jove no pot accedir a les

subvencions,  i  les subvencions del 2013 es van perdre, pel que sabem nosaltres,

perquè vostès no tenien la feina feta. En tot cas, els donem aquest vot de confiança i

esperarem a la posada en marxa d’aquest Pla i proposta de pressupostos 2014. 

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

i Consum, aclareix que el que el Sr. López ha llegit és el DAFO. El DAFO té debilitats,

fortaleses, amenaces i oportunitats. La part que vostè ha llegit són les debilitats. Està

bé que es reflecteixin i que se superin amb el nou Pla Jove. D’altra banda, aquest Pla

Jove no s’aprova el 2014, sinó que s’aprova el 2013, i no hem perdut cap subvenció.

L’altre Pla Jove acaba el 2012. És veritat que va haver-hi la proposta del PP, de la

seva  branca  jove,  que  ens  recordava  que  no  ens  podíem  oblidar  del  Pla  Jove.

Òbviament mai no ens n’haguéssim oblidat però s’havia de fer l’anàlisi, i això és el

que es va fer. El 2012 va acabar el pla de l’antic govern, i el 2013 es va fer l’anàlisi i

el nou Pla Jove. És a dir, no hem perdut el temps. És del 2013 al 2016. 

  

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

Catalunya, explica que el Pla Jove sí que s’acabava formalment el 2012, però estava

absolutament desfasat, perquè era un pla que s’havia fet en una època en què ens

podíem permetre uns objectius bastant més alts. Es parlava molt d’estudis i molt poc

d’atur, etc. 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL  D’INICIATIVA  PER  CATALUNYA  VERDS  –

ESQUERRA  UNIDA  I  ALTERNATIVA  PER  TAL  D’IMPULSAR

L’ACTIVITAT  ECONÒMICA  I  REACTIVAR  ELS  LOCALS

COMERCIALS BUITS.

El senyor Joan Mora, alcalde president, informa que el grup municipal d’ICV-EUiA ha

enviat un correu electrònic a tots els portaveus comunicant la retirada d’aquest punt

per replantejar-ho per un proper Ple municipal. 

15  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL  DE  LA  CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR

DAVANT  ELS  PROJECTES  DE  MOBILITAT  QUE  AFECTEN

MATARÓ I LA COMARCA.

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

Manteniment presenta una ESMENA A LA TOTALITAT a la proposta que presenta al

grup municipal de la CUP:

“Recentment, amb la presentació per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya del " Pla d'Homogeneïtzació a les vies de peatge  C-
32"  s'està  reiniciant  el  debat  i  la  possible  execució  de canvis  en la  gestió  de la
mobilitat acompanyats d' intervencions damunt el territori.

Les mobilitzacions de la ciutadania,  organitzades per la coordinadora Preservem el
Maresme, amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van suposar un
abans i un després en els plantejaments dels projectes que afectaven la comarca. El
compromís polític adoptat per determinades forces polítiques va acabar de capgirar el
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projecte  dels  laterals  i  dels  accessos a Mataró  nord.  El  diàleg  amb la  ciutadania
organitzada es va reprendre i continua donant fruits de consens davant temes tan
transcendents com la mobilitat sostenible i la preservació del nostre territori. 

Cal  seguir  treballant  per  un  consens  en  un  marc  de  debat  que  possibiliti  una
planificació pública i lliure de les hipoteques territorials. Alhora, cal impulsar el pla de
mobilitat  comarcal  que  impliqui  la  reconversió  de  la  C-32  i  l'actual  N-II  amb
intervencions que desenvolupin  un  transport col·lectiu competitiu. És per això que la
Comissió de Mobilitat del Maresme, on hi són presents totes les formacions polítiques
amb representació comarcal, ja ha reprès els treballs.

És per aquests motius que l’Ajuntament de Mataró, ACORDA:

1. Participar activament en el disseny del futur de la Mobilitat a la comarca del
Maresme i  en  especial  pel  que  fa  al  pas  de  vies  com la  C-32  pel  terme
municipal de Mataró.

2. Recolzar la línia mantinguda per totes les forces polítiques de la comarca ja
representades a la Comissió de Mobilitat del Maresme, en la que també va
participar l’Alcalde de Mataró, i que va manifestar unànimement a la darrera
reunió del 29 de Novembre, la seva voluntat  d’alliberar de peatges per els
residents de la comarca la C-32, a partir  del  2021,  any en que finalitza la
concessió.

3. Seguir  treballant,  com  ja  s’està  fent,  amb  la  Conselleria  de  Territori  i
Sostenibilitat  de la Generalitat  de Catalunya per tal de trobar solucions als
accessos al nord de la ciutat i al Sorrall.

4. Potenciar decididament l’ús del transport públic (autobús i ferrocarril).
5. Potenciar la participació ciutadana en el debat de quin ha de ser el futur de la

comarca.
6. Sol·licitar a la Generalitat, al Consell Comarcal i al Govern de l'Estat la seva

implicació  per  tal  d’accelerar  les  actuacions  proposades  en  aquesta
Declaració.”

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

Popular, considera que el que afirma l’esmena a la totalitat no és del tot cert. Es parla

d’unanimitat en els acords al Consell Comarcal, i els nostres representants allà ens

diuen que no és ben bé així. Sí que se’n va parlar genèricament, però que s’arribés a

un acord concret ho posem en dubte. Dit això,  nosaltres vam presentar la proposta

arran  d’un  pla  d’homogeneïtzació  que  ha  sortit  de  la  Generalitat  aquest  passat

octubre  2013,  i  des  de  CIU  ens  han  dit  que  nosaltres  estem  presentant  una

declaració política. I sí que ho és. Pretenem fer un front comú des del municipi de

Mataró, en aquest cas, per denunciar  el que és un espoli  a través dels peatges i

l’empresa Abertis, que està gestionant el peatge de l’autopista del Maresme. 
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D’altra banda, el que vull és denunciar que el que avui presenta CIU és una estafa

política en majúscules, perquè vostès volen enganyar la gent fent creure’ls que estan

en contra dels peatges quan en realitat el que volen és mantenir els privilegis privats

de l’empresa Abertis en la gestió de l’autopista del Maresme. 

Estava disposat a acceptar una proposta de resolució conjunta, sense cap pretensió

d’atorgar-me cap mèrit. Els vaig acceptar que presentéssim una moció conjunta, però

els vaig fer una apreciació que deia que allà on el text diu: “que el peatge no es

cobrarà  als  habitants  del  Maresme”,  s’hi  afegís:  “que  es  donava  per  acabada  la

concessió a Abertis” o si no: “que no es renovaria la concessió”. I la resposta ha estat

que no acceptaven aquesta modificació, la qual cosa demostra que vostès amaguen

una  maniobra  per  mantenir  els  privilegis  en  el  control  i  gestió  per  part  d’Abertis

d’aquesta autopista. Nosaltres no caurem en la trampa i avui ho denunciem com una

estafa  política,  perquè  estem  pagant  per  unes  autopistes  que  estan  més  que

amortitzades. Quins són els interessos que en aquest cas està defensant CIU? 

La gran diferència entre la nostra proposta i l’esmena a la totalitat de CIU és que

nosaltres defensem que el 2021, tal com consta en la concessió que s’acaba, deixi de

perllongar-se la gestió privada i passi a mans públiques, però l’esmena de CIU això

ho esborra i només parla dels residents a la comarca. Aleshores, què passarà amb

els transports dels vehicles pesats o amb els residents d’altres municipis que no són

de la comarca, etc.? Aquesta és una diferència de contingut polític. Per tot plegat,

nosaltres votarem en contra d’aquesta esmena a la totalitat. Cal des de la comarca

fer front  comú per acabar d’una vegada amb aquest  vergonyós espoli  d’Abertis a

través dels peatges, en aquest cas a la comarca del Maresme. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, aclareix que el seu grup no ha mantingut mai la

posició que esmenta CIU en la seva esmena a la totalitat, quan diuen: “Recolzar la

línia mantinguda per totes les forces polítiques de la comarca ja representades a la

Comissió de Mobilitat del Maresme, en la que també va participar l’Alcalde de Mataró,

i que va manifestar unànimement...” Nosaltres no hem mantingut mai aquesta posició

ni a Mataró ni al Maresme ni al Parlament. 
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El nostre posicionament sempre ha estat el de tornar a convocar els integrants del

Pacte  per  la  Mobilitat  del  Maresme,  que es va signar  a l’abril  del  2010,  entre  el

Departament de Política Territorial i Obres Públiques i les administracions locals de la

comarca,  convidant-hi  també representants de la societat  civil  de la  comarca,  per

redactar conjuntament, en el termini màxim de 6 mesos, el Pla Director Urbanístic de

les Infraestructures de Transport a la comarca del Maresme. Un pla que evidentment

encara no s’ha dut a terme. Amb els objectius fixats al Pla Territorial  de la Regió

Metropolitana de Barcelona, de manera que es prioritzi el transport públic, que faci

possible la recuperació de la N-II com a via cívica comarcal i que es garanteixi la

connectivitat entre els diversos nuclis de població, preservant els espais lliures. Per

tant, el nostre vot serà negatiu a l’esmena. 

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

manifesta que aquest matí ha parlat amb la regidora de Via Pública, la Sra. Núria

Calpe,  perquè  li  expliqués  per  què  presentava  l’esmena  a  la  totalitat.  He  de

reconèixer que en el moment de la trucada telefònica no m’havia llegit detingudament

l’esmena, però quan he arribat al despatx municipal, i després de parlar amb un dels

meus companys de partit i amb el regidor de la CUP, he pogut veure que en aquesta

esmena a la totalitat hi ha un rerefons que no m’agrada.

Als acords es diu que a la Comissió de Mobilitat del Maresme, on som presents totes

les formacions polítiques amb representació comarcal, és a dir, totes les formacions

polítiques que estem a l’Ajuntament més Esquerra Republicana de Catalunya, es van

acordar una sèrie de qüestions, entre les quals la voluntat d’alliberar de peatges els

residents de la comarca la C-32. La diferència de la proposta que avui presenta la

CUP és la seva posició totalment contrària al perllongament de l’actual concessió a

Abertis de la gestió de la C-32, i en aquest punt en què estem totalment d’acord. Per

aquest motiu votarem contràriament a l’esmena de CIU. D’altra banda, m’agradaria

saber si CIU està a favor de la gratuïtat de l’autopista per a tothom o només de la

gratuïtat per als residents de la comarca. 
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El  senyor  José  Manuel  López,  portaveu del  grup municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya, reconeix que no els agrada ni la proposta de la CUP ni l’esmena de CIU;

aquesta segona, molt menys. No ens agrada l’esmena de CIU perquè, en primer lloc,

entenc que vostès tenen 8 regidors i que, per tant, necessiten vendre acció de govern

constantment. Però jo he fet moltes reunions a la Comissió de Mobilitat del Maresme,

en les quals hi era present l’anterior alcalde i mai se li havia donat aquesta prestància

ni havia estat present en una proposta de resolució. Això m’ha molestat.

El Sr. Safont parlava d’espoli d’Abertis, però aquí hi ha un espoli molt pitjor: aquí hi ha

gairebé 100 milions d’euros que van venir de l’Espanya que ens roba, en l’anterior

govern de l’Estat, que ningú no sap on són, per fer millores a la N-II al seu pas pel

Maresme. I aquesta era una de les conclusions d’aquell document, que, per cert, el

PP no va acabar votant, sinó que s’hi va abstenir. Anem més enllà, ni una moció ni

l’altra parla d’això. Aquí hi ha un espoli de Barcelona, que és on han acabat aquests

diners, respecte al Maresme. És Barcelona qui ens ha robat. Perquè, a més, això

significa que 200 milions d’euros que havien de venir per millorar les infraestructures

viàries de la comarca ja no vindran. I ara la Generalitat no pot justificar els 100 milions

d’euros que havien de venir per millorar la N-II i que s’han gastat en una altra cosa.

Algú  s’ha  quedat  amb 300  milions  que  ens  pertocaven.  Després  parlarem de  la

societat  civil,  de  qui  forma part  de les  plataformes,  etc.  El  motiu  pel  qual  sí  que

votarem la proposta de la CUP és perquè tenen raó en què aquesta autopista ja està

pagada. Jo sóc dels partidaris que no s’aixequi el peatge per a la gent de fora de la

comarca, entre d’altres raons perquè tots els camions que entren per la Junquera cap

a l’Estat acabarien passant per aquí i algun mecanisme dissuassori s’ha de fer servir.

Però és veritat que ja n’hi ha prou que Abertis continuï cobrant per aquesta autopista. 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot

negatiu a l’esmena de CIU. Una de les raons per les quals hi votem negativament és

perquè no respecten els compromisos adquirits anteriorment. Creiem que no és un

tema banal; és un tema prou important perquè el grup de CIU, que és el grup del

govern, ho solucioni amb una esmena a la totalitat d’una proposta de resolució d’un

altre grup municipal, i el darrer dia en què es tancava el termini d’esmenes. 
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No comencem de zero, que és el que transpira aquesta esmena a la totalitat que ens

presenta CIU. El Sr. Esteve Martínez ja ha comentat els acords del 2010 per posar un

exemple, però és que abans d’això s’havien fet estudis diversos sobre la mobilitat a la

nostra comarca, perquè entenem que la mobilitat s’ha de tractar de forma integral. 

Primer va ser un acord en el si del Consell Comarcal del Maresme, l’any 2010, entre

el PSC, CIU i ERC, si no recordo malament.  Em sembla que amb l’abstenció del

PPC.  Un acord que es va signar  entre el  Consell  Comarcal  i  el  Departament  de

Política  Territorial  i  Obres  Públiques,  sent  conseller  el  Sr.  Joaquim  Nadal,  per

desenvolupar totes les mesures que s’havien treballat en el si del Consell Comarcal i

en el qual ja hi havien participat no només els diferents grups polítics, sinó també els

diferents ajuntaments i municipis. Què deien aquells acords del 2010 i els quals el

Departament va començar a desenvolupar?

1. Que la N-II havia de ser una via cívica, en què políticament i socialment tots hi

estem d’acord. Fins i tot, va ser aleshores quan es va  fer el traspàs de la N-II

del govern de l’Estat al govern de la Generalitat. 

2. El transport públic, i d’aquí el carril bus a l’entrada de Barcelona i altres línies

que  connectaven  ciutats  o  pobles  de  la  nostra  comarca  amb  altres.  Per

exemple, Mataró amb Sabadell, etc. 

3. La millora del ferrocarril.

4. Els accessos a Barcelona.

5. La connexió amb Girona i la part nord.

6. La  política  de  peatges,  en  referència  a  la  qual  es  va  dir  que  hi  hauria

bonificacions per als residents en funció de l’ocupació del vehicle i també en

funció que siguin vehicles menys contaminants. I mirar el peatge com una línia

dissuassòria  o,  en  tot  cas,  com un  mitjà  de  regulació  del  trànsit  de  llarg

recorregut. Aquesta bonificació es va començar a aplicar als residents de la

nostra comarca amb el govern d’esquerres. 

Per tant, vull recordar que no partim de zero. S’han fet estudis que s’han presentat a

tothom, se n’ha parlat des de fa molts anys i potser el que caldria ara seria prendre

decisions. Però anem més enllà: parlem dels problemes en els accessos a Mataró.

En aquell moment teníem una aportació de 400 milions d’euros del govern de l’Estat:

100 milions per als accessos de Mataró i la resta per invertir tant en la N-II com en

altres millores de la mobilitat de la nostra comarca. Què ha passat? Per una qüestió

electoral i partidista, continuem tenint el problema però no tenim ni els diners ni la
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solució. Podríem discrepar de la proposta que ens havien fet arribar a l’Ajuntament de

Mataró els tècnics del govern de la Generalitat, però el cas és que no es va posar a

treballar l’Ajuntament ni el govern entrant i ara continuem amb el problema. La nostra

ciutat ha perdut aquesta inversió de 100 milions d’euros, i la comarca ha perdut la

inversió per part de l’Estat en la millora de la N-II i de la xarxa viària. És per això que

no ens creiem aquesta esmena a la totalitat que vostès ens proposen avui. Un tema

tan important com aquest s’ha de resoldre des del diàleg. Estem d’acord que hem de

parlar, perquè no ens podem permetre perdre inversions que ja teníem destinades al

nostre territori  per una qüestió  electoral  o partidista.  Insistim i  instem el govern a

treballar i dialogar per la millora de la mobilitat no només del Maresme sinó també de

la comarca.

El senyor Joan Mora, alcalde president, intervé perquè va ser present a la reunió del

Consell Comarcal i perquè ha viscut una part de la història. Considero que estem

barrejant  algunes  coses  i  potser  s’ha  mal  interpretat  alguna  part  del  redactat  de

l’esmena. El que nosaltres proposem és que com a mínim la finalització del peatge

sigui per als residents i mai una regulació de peatges, com s’ha dit. Perquè el peatge

de llarg recorregut i el gran tonatge que ve de llarga distància ens malmeti a nosaltres

el trànsit local, per això aquests peatges regulatoris poden venir donats tant per una

concessionària com per la pròpia Generalitat de Catalunya quan acabi la concessió,

que és qui serà la titular d’aquest procés. 

El  que  nosaltres  hem  demanat,  en  nom  del  meu  grup,  és  sempre  aquest

posicionament.  I  quan parlem d’aquests  400 milions  de l’Estat  sempre s’ha dit  el

mateix. Aquest és un compte corrent entre la Generalitat i l’Estat i hi ha el compromís

de la Generalitat,  i  espero que també de l’Estat,  d’assignar  aquesta quantitat  per

resoldre el problema de la carretera General. I tots els portaveus polítics que vam ser

en aquella Comissió de Mobilitat  vam coincidir  que no s’estava d’acord, en aquell

moment tots els grups polítics, per executar el projecte que aleshores hi havia sobre

la taula,  i  que eren uns laterals  en aquesta autopista,  perquè podien significar  la

perpetuació de l’autopista per molts anys. I, per tant, que s’havia de treballar des de

la  comissió  per  tenir  un  projecte  que fos d’acord  amb tota la  comarca i  poder-lo

desenvolupar.
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Amb aquesta voluntat s’ha presentat aquesta proposta alternativa, però veig que la

realitat és que no hi ha acord per votar-la. Si del que es tracta és veure de si CIU està

d’acord o no en què s’acabi el peatge quan finalitzi la concessió de l’autopista, hi

votarem favorablement, que és el que hem dit sempre. El que nosaltres pensàvem

amb aquesta proposta era que milloràvem la de la CUP. El que sí que és evident és

que en clau local  estem tots en contra que s’allargui  el  peatge a la  comarca del

Maresme i estem tots a favor que la mobilitat de la comarca sigui fluida. És per això

que parlàvem de “suport” en la comissió. Aquesta era la nostra visió. La resta de

coses les podem discutir aquí o a la comissió del Consell Comarcal. 

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

Popular,  respon  que  té  una  còpia  del  correu  electrònic  que  ha  enviat  als

representants del grup de CIU on els demana textualment que a la seva moció hi

afegeixin “que s’ha d’acabar la concessió a Abertis”, i això no s’ha acceptat. Per tant,

reconeguin  que no descarten perllongar  la  concessió  a Abertis  a partir  del  2021.

Quan parlem d’alliberar peatges, tenim experiències en aquest  àmbit  en les quals

s’han reduït tarifes, però no reduint els ingressos d’Abertis sinó que la Generalitat ha

pagat aquesta rebaixa, és a dir, tots els ciutadans. Per tant, continuen els ingressos

d’Abertis a costa dels nostres impostos. I en la moció que presenten vostès només

parlen d’alliberar peatges per als residents. Aquesta és la gran diferència entre la

seva proposta i la nostra, que pretén aturar aquesta sagnia per part d’Abertis.

El  senyor  Joan  Mora,  alcalde  president,  posa  a  votació  l’esmena  a  la  totalitat

presentada pel grup municipal de Convergència i Unió. 

VOTACIÓ:  Ordinària

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

Convergència i Unió.   

Vots en contra: 18,   corresponent  als  membres  del  grup  municipal

Socialista  (7),  corresponent  als  membres  del  grup

municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent
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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: Cap. 

Una vegada rebutjada l’esmena a la totalitat presentada pel grup municipal de CiU, el

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

Popular, presenta la proposta següent:

“Recentment, amb la presentació per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya del "Pla d'Homogeneïtzació a les vies de peatge C-32"
s'està reiniciant el debat i la possible execució de canvis en la gestió de la   mobilitat
acompanyats d' intervencions damunt el territori. 

Les mobilitzacions de la ciutadania,  organitzades per la coordinadora Preservem el
Maresme, amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van suposar un
abans i un després en els plantejaments dels projectes que afectaven la comarca. El
compromís polític adoptat per determinades forces polítiques va acabar de capgirar el
projecte  dels  laterals  i  dels  accessos a Mataró  nord.  El  diàleg  amb la  ciutadania
organitzada es va reprendre i continua donant fruits de consens davant temes tan
transcendents com la mobilitat sostenible i la preservació del nostre territori. 

Les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen en primer
lloc per la gestió pública de la C-32, que acaba la seva concessió el 2021, per tal de
fer  possible  una nova planificació  que acabi  amb l'actual  dualitat  de la  xarxa que
durant  tantes  dècades  ha  suposat  greus  perjudicis  a  la  mobilitat  amb  efectes
ambientals i econòmics. 

La potenciació decidida del transport públic (autobús i ferrocarril) ha de ser prioritària i
només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l'administració podrà
planificar  i  regular  en  termes  de  sostenibilitat  i  al  servei  d'uns  interessos  públics
contraposats als interessos econòmics d'Abertis.

Cal, per tant, un nou consens que permeti establir un marc de debat que possibiliti
una planificació  pública  i  lliure  de les  hipoteques territorials  que implica  la  gestió
privada  de la  xarxa  viària  al  Maresme.  Alhora,  cal  impulsar  una  pla  de  mobilitat
comarcal que impliqui la reconversió de la C-32 i l'actual N-II amb intervencions que
desenvolupin  un  transport col·lectiu competitiu amb el vehicle privat.  
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És per aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular a
l’Ajuntament de Mataró proposa al Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents:

1. L'Ajuntament  de  Mataró  fa  pública  la  seva  oposició  a  qualsevol
perllongament de l'actual concessió a Abertis de la gestió de la C-32 que
acaba el 2021,  entenent que és fonamental per tal de fer possible una
nova planificació que superi l'actual dualitat de la xarxa viària que durant
tantes  dècades  ha  suposat  greus  perjudicis  a  la  mobilitat  amb  greus
efectes ambientals i econòmics. 

2. L'Ajuntament  de  Mataró  opta  per  la  potenciació  decidida  del  transport
públic (autobús i ferrocarril) i impulsarà un Pla de Mobilitat Comarcal que
impliqui  la reconversió de la C-32 i l'actual N-II amb intervencions que
desenvolupin  un  transport col·lectiu competitiu amb el vehicle privat.  

3. L'Ajuntament  de  Mataró  potenciarà  la  participació  ciutadana  en  els
organismes de planificació locals, comarcals i nacionals per tal d'obtenir el
consens  ciutadà  i  polític  necessari  per  concretar  projectes  de  tanta
transcendència per al futur de la ciutat i de la comarca.

4. L'Ajuntament  de Mataró instarà la  Generalitat,  el  Consell  Comarcal  i  el
Govern de l'Estat  per  accelerar  les  actuacions  proposades  en aquesta
Declaració.”

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, lamenta haver assistit  a un debat, per culpa

d’una esmena a la totalitat  mal  plantejada i  amb traïdoria,  que no els ha permès

discutir  com calia la proposta de resolució de la CUP, amb la qual està totalment

d’acord.  Respecte  a  la  proposta,  nosaltres  potser  hi  afegiríem  el  fet  d’exigir  o

demanar que aquest  Pla Director urbanístic  del Maresme tiri  endavant,  per tal  de

poder plasmar en un seguit d’accions la priorització del transport públic, amb l’objectiu

de  la  recuperació  de  la  N-II  com  a  via  cívica  comarcal  i  que  ha  de  garantir  la

connectivitat entre els nuclis de població.Nosaltres hi donarem suport.

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

anuncia el seu vot favorable a la proposta de la CUP. El 29 de novembre, com s’ha

comentat,  es  va  constituir  la  Comissió  de  Mobilitat  del  Consell  Comarcal  del

Maresme,  en  la  línia  d’intentar  arribar  al  màxim  consens  amb  totes  les  forces

polítiques que estan representades en matèria de mobilitat a la comarca. 
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Compartim els punts d’acord de la proposta de la CUP i creiem que és molt important

no només assolir el màxim consens polític sinó també amb els ciutadans i entitats

que  vulguin  col·laborar  en  l’elaboració  d’aquest  document.  Trobem que  són  molt

importants qüestions com la mobilitat sostenible i la preservació del territori, així com

el fet de preservar i respectar els pocs espais naturals que ens queden, no només per

motius  tan  evidents  com els  ecològics,  sinó  també perquè  el  ciment  i  la  invasió

urbanística destrueixen recursos vitals que poden posar en risc el futur de la nostra

autosuficiència i identitat. D’altra banda, s’ha de tenir una bona xarxa d’autobusos i

ferroviària i apostar per potenciar el transport públic efectiu al 100%. Sobretot, vull fer

especial  èmfasi  en  el  nostre  posicionament,  absolutament  contrari  a  qualsevol

perllongament del peatge, perquè ja està amortitzat. Entenem que és una declaració

de principis que compartim i aquesta proposta hagués hagut de ser de tots els grups

municipals aquí presents. Per tot això hi votarem favorablement. 

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

Catalunya, comença afirmant que aquest no és un tema menor. Estem davant d’un

debat fals i polititzat, malgrat votarem favorablement a la proposta de la CUP. Aquí

s’havia fet una feina ingent, a la qual ha fet esment la Sra. Prados. I,  per cert, el

president de l’anterior Comissió de Mobilitat és l’actual alcalde de Premià de Dalt, el

Sr. Baliarda, de CIU. Allà es va arribar a uns acords respecte els quals, si no recordo

malament, els representants d’Iniciativa i els del PP ens hi vam abstenir, però tenia

un amplíssim suport electoral per haver començat a treballar i fer coses a la comarca.

Però què passa? El tema de la mobilitat, com altres, són temes molt sensibles perquè

ens toquen la butxaca. I aquí hi ha una possibilitat de fer demagògia política molt

gran.  Tant,  que  a  la  seva  proposta  de  resolució  em molesta  que  vostè,  i  el  Sr.

Martínez de passada, ens hi hagin ficat la societat civil. La plataforma “Preservem el

Maresme”,  que  és  la  societat  civil  a  la  qual  vostès  fan referència,  consta  de  87

entitats. Segur que la majoria són societat civil, però m’he dedicat a comptar i entre

agrupacions  de  la  CUP  i  d’Iniciativa  o  d’independents,  que  quan  arriben  unes

eleccions cedeixen els seus vots a algun partit polític, n’hi ha més de la meitat. Per

tant, compte amb la societat civil, perquè fent aquest tipus de coses el que fem és

deixar fora d’algunes demandes a una bona part de la societat civil. 
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No obstant això, té raó: el que fa Abertis no ho compartim. Però tampoc em sembla

bé que, depèn de qui mani a la Generalitat i a Madrid, algú surti amb l’eslògan de

“Catalunya lliure de peatges”. I que se n’oblidin mentre manen uns altres. Aquest és

el problema, que és un tema que s’utilitza per fer demagògia. Aquesta qüestió de la

mobilitat  no va tirar endavant perquè uns la van allargar massa per atorgar-se els

mèrits a prop de les municipals i perquè els altres es van fer passar per societat civil, i

de les 87 entitats, 44 o 45 es van presentar a les municipals a la comarca. 

En definitiva, votarem a favor de la proposta; ens sembla malament que la Generalitat

tingui aquesta connivència amb Abertis, i també que Abertis aixequi els peatges el dia

de la Via Catalana i no quan fem promoció de la comarca, per exemple. Però parlem

clar: societat civil és societat civil i hi ha partits polítics que s’hi emmascaren. 

La  senyora  Consol  Prados,  regidora  del  grup  municipal  Socialista,  reitera  el  seu

suport a la proposta perquè està en contra que es pugui perllongar l’actual concessió

a Abertis —l’autopista ja està amortitzada—, i també perquè cal veure i treballar la

mobilitat  al  Maresme de forma integral.  Estem d’acord  amb l’impuls  del  transport

públic i, d’altra banda, no partim de zero i cal recollir la feina feta fins ara. 

Qualsevol intervenció en la nostra comarca és una intervenció molt delicada per com

tenim el territori, amb aquesta franja estreta i allargada entre mar i muntanya, que ja

està molt trinxada. Quan parlem de mobilitat integral estem parlant de la xarxa viària,

de la xarxa de ferrocarril,  del transport públic i  del privat, i sobretot nosaltres som

partidaris  del  transport  públic  col·lectiu.  Hem  d’entendre  també  que  l’accés  o  la

mobilitat  no  són  només  infraestructures  per  al  desenvolupament  econòmic  de  la

nostra ciutat  i  comarca,  sinó també per la cohesió social.  És a dir,  l’accés a una

mobilitat per qüestions d’estudis, de feina o de cultura crea també cohesió social a la

ciutat. Molts dels problemes que pateix la nostra comarca i que patim els mataronins

és aquesta mobilitat obligada que ha estat la conseqüència d’un model territorial. A

Mataró sempre hem apostat per una ciutat compacta però no ha estat així.  Altres

municipis  de la comarca governats, en bona part,  per CIU durant molts anys han

estat els causants de crear aquesta mobilitat obligada. És a dir, les urbanitzacions i el

creixement  desmesurat  de  la  comarca,  que  té  problemes  mediambientals,  han

provocat haver d’agafar el cotxe privat per desplaçar-te a qualsevol lloc.
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Per tant,  estudiem una mica el tema. Les infraestructures, el desenvolupament,  la

mobilitat,  etc., sempre responen a un model territorial.  En definitiva, ho deia en la

meva primera intervenció, és un tema prou important, hem perdut molt de temps i ens

hi hem de posar. Esta bé instar a la participació i al consens social de la comarca,

però comencem a crear aquesta taula entre els diferents grups polítics de la ciutat per

treballar el que ens afecta com a ciutat. Finalment, creiem que qualsevol participació

—i  aquest  tema  s’ha  de  tractar  buscant  el  màxim  consens  possible—,  ha  de

respondre a l’interès comú, col·lectiu, de tota la comarca, i no a l’interès d’uns quants.

El  senyor  Joan  Mora,  alcalde  president,  anuncia  el  seu  vot  favorable  a  aquesta

proposta per diverses raons, en primer lloc perquè estan a favor que quan s’acabi la

concessió s’acabi el peatge.  Ho he defensat així arreu com a alcalde i com a regidor.

Respecte al segon acord, això és el que estem fent. I,  pel que fa al tercer acord,

també  ja  s’està  fent.  Que  estem  intentant  resoldre  els  embussos  que  tenim  als

accessos del nord de la ciutat? També ho estem fent. 

Que si per resoldre-ho s’ha de fer dintre d’aquests acords que fa la Generalitat, amb

aquesta  concessionària  que hi  ha actualment  i  això  implica  alguna cosa? També

estem exigint transparència. I la vam exigir al conseller Recoder i l’hem exigit ara al

conseller  Vila,  perquè  ens  expliqui  quin  és  el  compte  corrent  que  té  aquesta

concessió amb l’actual concessionària, no fos cas que tots estiguem pensant en el

2021 i ens arribés el final de la concessió amb una factura pendent, perquè hi ha

hagut no sé quants acords anteriors.

És a dir, el que estem demanant és transparència i, alhora, resoldre els problemes

que tenim avui els mataronins. I evidentment ho hem de fer en un marc global del que

és el transport públic, tant urbà com interurbà, incloent-hi els problemes de rodalies

per la falta d’inversions, etc. Per tant, és per això que els votarem a favor la proposta. 

Hem presentat  una proposta  alternativa  perquè crèiem que millorava  la  proposta

inicial i perquè ens pensàvem que llimaria algunes d’aquestes asprors que s’han vist

en aquest debat. Però estic convençut que tots estem d’acord que a partir del 2021

deixem de pagar aquest peatge, i aquesta és la mateixa conclusió a la qual es va

arribar a la reunió on vaig assistir.  I  va sortir  en roda de premsa i als mitjans de

comunicació el 29 de novembre. El que és difícil és conformar els interessos de tots
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els municipis de la comarca envers un projecte, però el que és cert, i el 2011 es va

veure  clar  a  les  eleccions  municipals,  és  que  la  gran  majoria  dels  pobles  de  la

comarca afectats pel projecte de laterals de l’autopista estaven en contra del projecte.

Per això aquell projecte es va arxivar. 

Ara és obligació de tots els responsables polítics de la comarca trobar una solució i

un projecte el màxim de consensuat, perquè aquesta vegada el puguem executar,

surtin d’on surtin els diners, i que se’ns digui d’una vegada quin és el compte corrent

d’aquesta concessionària en aquesta concessió.  Aquest  tema no l’hem trobat  mai

enlloc, ni vostès ni jo. I junts hem de reclamar que aquesta transparència sigui la que

ens digui en quina situació estem, i tots plegats hem de trobar aquesta solució. 

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

Popular,  respon  al  senyor  alcalde  que  el  que  diu  l’acord  primer  és:  “oposició  a

qualsevol perllongament de l’actual concessió a Abertis de la gestió de la C-32”. I no

pas que el 2021 s’acabi el peatge. Si avui voten a favor d’això, siguin conseqüents i

en  una  altra  instància,  com  el  Consell  Comarcal,  votin  el  mateix.  A  part  d’això,

responent al Sr. López, té raó: nosaltres tenim molts militants que participen en les

entitats que formen l’entramat del que s’anomena la societat civil i pocs militants o

cap en consells d’administració de grans empreses. Però això no té res a veure amb

la manipulació que vostè fa, volent fer entendre que des d’aquesta societat civil es fa

un ús partidista d’un grup polític. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, considera que el Sr. López no està autoritzat

per dir el que ha dit sobre la societat civil. Nosaltres, si estem a les plataformes i a les

coordinadores és perquè des de sempre hem procurat tenir un peu a les institucions

a través dels partits polítics i lluitar per la defensa dels interessos dels treballadors i

les persones que pateixen,  i  també a través de la  societat  civil.  Vostès no estan

acostumats  a  això,  perquè  estan  acostumats  a  dirigir  bancs  i  elèctriques,  però

nosaltres estem molt a gust al costat dels que pateixen la crisi davant les mesures

antipersona amb les quals vostès estan massacrant la ciutadania d’aquest país. 
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El  senyor  José  Manuel  López,  portaveu del  grup municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya, opina que és insultant fagocitar la societat civil. El que no pot ser és que el

seu  portaveu  al  Consell  Comarcal  també  sigui  el  representant  d’una  entitat  a  la

plataforma “Preservem el Maresme”. No pot ser que hi hagi regidors que surtin a tres

entitats com a representants per engrossir això.  No es pot fer passar per societat civil

el que són interessos polítics. Legítims, sí, però això ens molesta. Hi ha una cosa

molt important a la vida i a la política, la coherència. 

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda al Sr. Safont-Tria que la proposta de

CIU va més enllà, perquè diu que el que no volem és que ni Abertis ni la Generalitat

de Catalunya ens posin cap peatge com a mínim per als residents. I potser sí que

obríem la porta al trànsit  de llarg recorregut, perquè no ens col·lapsés una via de

comunicació que és d’ús indispensable avui per a la comarca del Maresme. Per tant,

no li doni la volta. Puc entendre que del nostre text es pugui expressar el que s’ha

expressat, però he sigut sempre molt clar i sempre hem estat allà mateix. Estem tots

en el mateix punt i és per això que hi votarem favorablement. I no pateixi, que de la

coherència d’aquest alcalde vostè no en pot tenir cap dubte. En aquest tema he sigut

sempre molt contundent, també amb la gent del meu partit.  

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

16 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL  DEL  PARTIT  POPULAR  DE  CATALUNYA  PER  A

QUE L’AJUNTAMENT REALITZI UNA CAMPANYA PREVENTIVA

SOBRE INCENDIS A VIVENDES
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El  senyor  José  Manuel  López,  portaveu del  grup municipal  del  Partit  Popular  de

Catalunya, reconverteix la proposta en Prec i demana que li sigui contestat per escrit.

El senyor Joan Mora, alcalde president, ho accepta i passa directament a tractar el

punt 17. 

17  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL  DE  PLATAFORMA  PER  CATALUNYA  PER  FER

COMPLIR LA LLEI D’HORARIS COMERCIALS A LA CIUTAT.

El senyor Joan Mora, alcalde president, informa que el grup municipal de Plataforma

per Catalunya, ha retirat aquesta Proposta de Resolució. 

PRECS I PREGUNTES

18 - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I

ALTERNATIVA  SOBRE  LES  INTOXICACIONS  PER  ALCOHOL

DE 15 JOVES A LA ZONA D’OCI NOCTURN DEL POLÍGON DE

PLA D’EN BOET.

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

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

“Segons notícies aparegudes a diferents mitjans de comunicació,  la  matinada del
dijous 5 de desembre una quinzena de joves van ser atesos a l’Hospital de Mataró
per  intoxicació  etílica,  després  d’una  macrofesta  (anomenada  “Festa  dels
Batxillerats”) que va tenir lloc a la discoteca Cocoa, situada al polígon industrial de
Pla d’en Boet. Segons les notícies a les que fem esment, algunes de les persones
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ateses pels serveis sanitaris eren menors d’edat. Pel que sembla, la discoteca en
qüestió va omplir el seu aforament abans de la mitjanit, cosa que va provocar que
molts joves decidissin quedar-se al carrer i participar en “botellons” improvisats.

A tenor d’aquests fets, el grup municipal d’ICV-EUiA presenta les següents

PREGUNTES:

1. Té constància  el  govern  municipal  d’aquests  fets  als  quals  fan  referència  els
mitjans de comunicació? Quina valoració fa al respecte?

2. Si és així, ha elaborat la Policia Local ha elaborat un informe? Què diu aquest
informe?

3. Per què el govern municipal no ha cregut convenient informar d’aquests greus
fets a diferents òrgans municipals,  com per exemple  la junta de portaveus,  el
Consell de Seguretat o el Consell Territorial de Pla d’en Boet i Peramàs?

4. Té constància el govern de les reiterades queixes de l’Associació de Veïns de Pla
d’en  Boet  al  voltant  dels  “botellons”,  problemes  de  neteja  i  sorolls  que  es
produeixen  al  polígon  de  Pla  d’en  Boet  els  caps  de  setmana?  Té  pensat
emprendre     mesures el govern municipal per tal d’evitar que es tornin a produir
fets com aquest? Sí és així, quines?”

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

Manteniment, confirma que el govern municipal sí que té constància d’aquests fets.

La valoració que en podem fer és negativa, encara que aquest no és un fenomen

només local sinó que es produeix a moltes altres ciutats del país on hi ha zones d’oci

nocturn concentrades en polígons. No ens agrada que Mataró agafi fama per ser un

punt de la comarca on es fa “botelló”, ni ens agrada que els nostres joves tinguin

aquest hàbit de beure de forma descontrolada cada cop que surten de festa.

Pel que fa a la segona pregunta, la Policia Local no ha fet cap informe sobre això ja

que ells només van fer una assistència a un menor a un carrer del Pla d’en Boet i els

Mossos d’Esquadra també van fer una altra assistència més enllà d’estar regulant

una mica el trànsit que hi podia haver. Totes les altres assistències les va realitzar

directament el SEM, segons ens van indicar. Aquestes assistències que el SEM va

traslladar  posteriorment  a l’Hospital,  i  que ha sigut  del  que s’ha fet  més ressò la

premsa, es van fer més aviat pel perill d’hipotèrmia degut a les baixes temperatures

nocturnes, que no pas per la gravetat de la intoxicació etílica. 
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A primera hora de la nit la Policia Local va començar a controlar des de la Renfe i la

N-II tot el trajecte fins a Pla d’en Boet perquè ja va veure que hi havia molts joves que

arribaven amb aquest  mitjà  de transport.  El  que també va fer  la  Policia  Local  és

controlar  que  la  discoteca  respectés  el  seu  aforament.  A  les  11:30  de  la  nit  la

discoteca ja havia penjat el cartell d’aforament complet i ja no deixava entrar ningú

més. Havien contractat personal extraordinari per controlar tant les portes com les

voreres laterals, per tant, no es va aixecar cap acta a la discoteca perquè no es va

observar que hagués comès cap infracció administrativa. 

Respecte a la tercera pregunta, malauradament no són uns fets puntuals perquè tots

sabem que de “botelló” se’n produeix gairebé cada cap de setmana. Aquest dia sí

que hi havia més afluència del normal per la festa i més trasllats a l’hospital, però ni el

Consell Territorial ni el Consell de Seguretat han estat convocats en aquestes dates

perquè enteníem que aquests fets en concret no tenien la suficient entitat com per fer

venir tota la gent durant les festes de Nadal. Per descomptat, no tingui cap dubte que

l’explicació d’aquest dia en concret i la problemàtica en general serà un tema que es

tractarà en els propers consells, tant en el Territorial de Pla d’en Boet, com en el

Consell de Seguretat. 

En referència  a  la  quarta pregunta,  el  govern  municipal  té  constància  d’aquestes

queixes. N’hem parlat amb les associacions de veïns afectades en moltes ocasions,

els cossos policials estan treballant al respecte, tant de forma ordinària, com amb

dispositius  especials.  Durant  l’any  2013  s’han  aixecat  un  total  de  349  actes  per

consum d’alcohol a la via pública, de les quals 341 són al barri de Pla d’en Boet.

Igualment, s’està en contacte amb les associacions de veïns per tenir un intercanvi

d’informació i sobre els controls que realitzen en establiments on es venen begudes

alcohòliques, per explicar-los els tipus de festes que faran les discoteques. Per tant,

estem treballant conjuntament amb les associacions de veïns. 

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que els fets es produeixen el dia 5 de

desembre i que hi havia temps suficient per convocar el Consell de Seguretat i el

Consell Territorial.
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Vostè ens fa un relat dels fets del 3 de gener del 2014 en una Junta de portaveus i no

consta en l’ordre del dia. Fixi’s si aquests fets són importants i si han tingut ressò que

han sortit a la premsa nacional i ahir mateix a la nit, un mes després dels fets, va

trucar  TV3 al  president  de l’Associació  de Veïns  de  Pla  d’en  Boet  per  fer-li  una

entrevista.  Ell  es  va  negar  perquè  no  vol  donar  encara  més  ressò  a  aquesta

problemàtica  que  tenim  a  Mataró.  Vostè  diu  que  estan  en  constant  intercanvi

d’informació amb l’Associació de Veïns. L’Associació de Veïns li envia una carta el 24

de  desembre  mostrant  la  seva  preocupació,  denunciant  que  això  està  passant

setmana rere setmana i encara no ha rebut resposta per part de la seva persona.

Tenim informació del personal de seguretat de la discoteca que ens ha afirmat que en

un moment determinat  se’ls  colava gent,  més de la que hi  cabia,  i  que van patir

perquè pensaven que en aquells moments podia passar alguna cosa greu. No ens

valen  alguns  comentaris  que  vam sentir  a  la  Junta  de  Portaveus d’algú  del  seu

govern  dient  que altres  ciutats  encara  estan pitjor.  El  que hem de fer  és buscar

solucions. Si continuem sense atacar d’arrel aquest problema, tindrem una ciutat que

es  coneixerà  com  “la  ciutat  del  botelló”  i  això  no  ho  volem  ningú,  ni  vostès,  ni

nosaltres, ni els ciutadans de Mataró.

La solució passa, com també li diu a la carta el president de l’Associació de Veïns de

Pla d’en Boet, no pas per un dispositiu multitudinari de policia que un dia deté un

munt de persones al polígon, sortint a la televisió dient que ho han fet molt bé, etc.,

sinó que, a més a més de fer més controls, cal fer plans d’informació i prevenció per

normalitzar aquest comportament incívic i tractar aquests nois amb una pedagogia

que els faci renunciar a aquests hàbits pocs saludables. Estem parlant de menors i

això també és important. A la carta el president de l’Associació de Veïns també li

demana que atengui  les  necessitats  del  barri  perquè no només passen coses al

polígon, sinó que aquest desbordament que produeix aquesta macrofesta comporta

el desplaçament de tota aquesta gent fora de l’àmbit del polígon i acaben malmetent

mobiliari i escampant brutícia.

19  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL

PARTIT  POPULAR  DE  CATALUNYA  SOBRE  ELS  PISOS

55



ADAPTATS  DEL  CARRER  NUÑEZ  DE  BALBOA,  10-12  I  LES

SEVES DEFICIÈNCIES.

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

Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit.

20  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL

PARTIT  POPULAR  DE  CATALUNYA  SOBRE  L’ACTE  DE

L’ENTITAT “SUMATE” A MATARÓ.

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

Catalunya, fa decaure la pregunta per haver-li estat contestada per escrit.

21  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT

POPULAR  DE  CATALUNYA  SOBRE  ELS  PROBLEMES  QUE

HAN PROVOCAT LES OBRES REALITZADES A L’AV. GATASSA

I  DELS  CARRERS  FRADERA  I  LLANES,  MATHEU  I  LLUÍS

MORET.

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

Catalunya, presenta el prec següent:

“Degut a les obres realitzades a la zona de la Plaça Alcalde Serra i Xifre  consistents
en modificar l’actual xarxa de clavegueram, i realitzar un col·lector des de la cruïlla de
Lluís  Moret  amb Joan Arnau Palau fins a la  Pl.  Alcalde Manuel  Serra Xifra.  A la
mateixa  plaça  es  connectarà  al  sobreeixidor  existent,  per  tal  de  que  les  aigües
pluvials s’aboquin al col·lector d’aigües pluvials de President Companys. Hem rebut la
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queixa de veïns dels carrers Matheu i Fradera i Llanes que ens expliquen que amb
posterioritat a l’acabament de les obres i coincidint amb episodis de fortes pluges han
patit  inundacions  a  l’interior  de  les  seves  vivendes  o  locals,  en  concret  al  mes
d’octubre passat.

Segons ens expliquen és la primera vegada que es produeix aquest  fet,  que mai
s’havia donat  ni fins i tot amb episodis de pluja de molta més intensitat i segons ens
expliquen  com diem ho  relacionen  amb les  obres  que s’han  realitzat  en  aquests
carrers.

Com  diem,  segons  ens  relaten,  les  inundacions  s’han  produït  de  dues  maneres
diferents, una per sobreeiximent d’aigües residuals a l’interior de les seves vivendes
per  diferents  desaigües  i  també per  l’aigua  que corre pel  carrer  que ha entrat  a
l’interior d’algun local comercial, ja que pel que sembla s’han eliminat embornals de la
via i els que s’han mantingut o fets de nou no desaigüen suficientment amb pluges
importants, per altra part freqüents a un clima mediterrani com el nostre.

És per aquests motius que presentem els següents Precs:

-   Els  serveis  corresponents de l’Ajuntament  de Mataró o d’AMSA estudiaran les
possibles  deficiències  d’aquesta  obra  per  tal  d’aclarir  si  els  fets  relatats  són
conseqüència com sembla de la mateixa i procediran a solucionar-les per tal de que
no es tornin a produïr aquestes inundacions.

-   Els serveis corresponents de l’Ajuntament de Mataró o d’AMSA es posaran en
contacte amb els afectats per tal de resarcir-los econòmicament pels desperfectes
patits a l’interior de les seves vivendes o locals. (entenem que mitjançant algun tipus
d’assegurança que tingui subscrita l’Ajuntament o AMSA) “

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

president d’Aigües de Mataró, lamenta els efectes que van tenir aquests aiguats del 6

d’octubre, tant a la zona que els ocupa ara, com a molts altres llocs de la ciutat.

En  base  a  l’informe  tècnic  que  tenim  i  que  ha  estat  ratificat  per  l’informe  de

l’asseguradora  i  arran de  les  instàncies  que els  mateixos  veïns  van presentar  el

mateix 6 d’octubre, vam intentar veure si  se’ls  podia rescabalar  d’alguna manera,

però la conclusió de l’asseguradora i de l’informe tècnic d’Aigües de Mataró és que

aquestes inundacions no tenen res a veure amb les obres que es van fer. Les obres

que es  van fer  augmentaven els  diàmetres  dels  col·lectors,  per  la  qual  cosa van

absorbir més aigua de la que estava prevista. 

Podran  absorbir  un  aiguat  similar?  No,  perquè  les  obres  d’enginyeria  d’aigua  i

clavegueram es fan per absorbir la mitjana de pluges que cau en 10 anys i aquesta

és una probabilitat  de 50 anys.  Els aiguats de la primera mitjana no arriben a 20
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litres/m2 en mitja hora i els que van caure aquell dia van ser 45 litres/m2. Sí que li

atenem, però, la primera part del prec que és veure si hi ha alguna opció de millorar

encara més aquestes obres que estan en un pla director aprovat per tots els grups

polítics del Consell d’Administració d’Aigües, que és fer un altre col·lector a l’altura de

Gatassa i Mateu per augmentar aquest percentatge. 

La teoria i l’enginyeria diuen que les probabilitats que ens torni a passar això és d’1

entre 50. Es poden fer obres per cobrir 1 probabilitat entre 50? Sí, però ens costarien

entre 5 i 10 vegades més. Nosaltres ho hem reclamat a l’asseguradora i ens ha dit

que no té res a veure amb l’obra i que aquest era un aiguat extraordinari i ens parla

de fets que no poden ser previsibles i que no estan dins l’assegurança. Per tant, li

atenem el primer prec, però no li podem atendre el segon. 

Estem a disposició  de tots  els  veïns  perquè consultin  aquests informes i  seguim

parlant amb la Companyia d’Aigües a veure si s’hi pot fer alguna cosa. 

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

Catalunya, considera que si aquestes coses abans de l’obra no passaven i després

de l’obra passen, això vol dir alguna cosa. Aquí algú s’ha equivocat. Perdoni’m que

posi en dubte que aquests aiguats del 6 d’octubre fossin més intensos que els que

normalment tenim a la tardor i a la primavera en un clima mediterrani com el nostre. 

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

manifesta que no creu que les imatges que es van veure passin cada 10 anys. El

Servei Meteorològic de Catalunya i l’espanyol van ser consultats per l’asseguradora.

El senyor Joan Mora, alcalde president, creu que el que podrien fer el Sr. Rey i el Sr.

López és tenir una xerrada ells dos amb els veïns afectats per veure si es pot trobar

una solució, com a mínim preventiva, de cara al futur.

58



El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 22, 24 i

25 per venir referits a temàtiques coincidents.

22  - PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I

ALTERNATIVA  SOBRE  EL  DESPLAÇAMENT  DE  DUES

METGESSES DEL CAP DE ROCAFONDA-EL PALAU.

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent:

“Recentment,  s’ha  tingut  coneixement  que  dues  metgesses  del  Centre  d’Atenció
Primària (CAP) de Rocafonda-El Palau seran desplaçades per “motius administratius”
el proper 15 de gener, concretament pel retorn de dos metges amb plaça a aquest
CAP. Es tracta de dues professionals molt ben valorades per les persones usuàries
del CAP, que porten, respectivament, 19 i 7 anys d’exercici a aquest CAP. Són dues
persones molt estimades pels seus pacients, gràcies a la seva correctíssima, sòlida i
amable actuació professional.

Rocafonda  i  El  Palau  són  barris  densament  poblats,  amb  una  gran  quantitat  de
persones grans de salut precària, una important població nouvinguda d’arreu del món
i joves i infants amb problemàtiques socials i de salut diverses.

Els  desplaçaments  d’aquestes  dues  metgesses  van  units  a  diverses  retallades
prèvies aplicades pel govern de la Generalitat en el darrer any, com l’acomiadament
de la mediadora intercultural, la inestabilitat en les subvencions i l’intent de treure el
servei d’urgències de cap de setmana, un intent sortosament infructuós gràcies a la
mobilització de l’Associació de Veïns de Rocafonda-L’Esperança-Ciutat Jardí.

Aquesta associació de veïns ja ha iniciat una sèrie de mobilitzacions i recollides de
signatures per tal d’aconseguir que aquestes dues metgesses no siguin desplaçades,
i puguin així continuar desenvolupant la seva feina al CAP de Rocafonda-El Palau.

A tenor d’aquests fets, el grup municipal d’ICV-EUiA presenta el següent  PREC:

Que  l’Ajuntament  de  Mataró  efectuï  totes  les  gestions  necessàries  davant  la
Conselleria  de  Salut  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  tal  que  aquestes  dues
metgesses no siguin desplaçades del CAP de Rocafonda-El Palau.”
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24 - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

SOCIALISTA SOBRE EL CAP DE ROCAFONDA-EL PALAU.

La  senyora  Consol  Prados,  regidora  del  grup  municipal  Socialista,  presenta  la

pregunta següent:

“Els  equipaments  i  serveis  públics  tenen  un  paper  fonamental  en  l’atenció  a  les
persones i en la cohesió dels barris. És aquesta una de les funcions que desenvolupa
el l CAP de Rocafonda-El Palau. Els indicadors de l’atenció dels serveis no s’ha de
mesurar només de forma quantitativa, sinó també qualitativa. És per això que cal tenir
present  que  el  CAP de  Rocafonda-El  Palau  dóna  servei  a  un  elevat  nombre  de
població,  amb  un  sector  considerable  de  gent  gran  i  de  famílies  amb  infants  i
adolescents.

Un dels trets que garanteixen l’atenció de qualitat  i  el  paper de cohesió  del seu
entorn, és l’equip de professionals. L’estabilitat dels equips així com les condicions
laborals dignes afavoreixen l’atenció personalitzada,  el  treball  en salut pública així
com la qualitat en tot el sistema sanitari.

Aquest grup municipal ha estat assabentat que la Conselleria de Salut té intencions
de traslladar a dues metgesses que treballen des de fa anys al CAP de Rocafonda-El
Palau, que se sumen a d’altres ajustos realitzats que perjudiquen la tasca d’aquest
centre.  L’Associació  de  veïns  ha  manifestat  el  seu  desacord,  amb  el  raonable
argument  que cal  equips  que coneixen la  realitat  de l’entorn,  i  cal  estabilitat  dels
equips per continuar oferint  un servei de qualitat  als usuaris en particular i  com a
referència  de tota  la  comunitat.  Especialment  factors  primordials  en  moments  de
crisis com l’actual.

És per això que el grup municipal socialista formula la següent pregunta:

1. La Conselleria de Salut ha comunicat canvis de personal al CAP de Rocafonda-
El Palau a l’Ajuntament de Mataró?. Quins són els canvis previstos?.

2. Es realitzarà el  trasllat  de  dues metgesses que treballen  des de fa anys  al
Centre? Quina valoració en fa l’Ajuntament.

3. Quines  gestions  ha  realitzat  l’Ajuntament  amb les  associació  de  veïns  dels
barris on dóna servei el Centre? Quines són les gestions realitzades amb la
Conselleria? Quin és el posicionament de l’Ajuntament sobre aquests fets?.

4. Quines són les raons que van portar l’ajuntament a suprimir la mediadora del
Centre? Com es realitza el servei de mediació actualment? Quins indicadors
disposa l’Ajuntament per avaluar el servei de mediació i el seu impacte al servei
i a la zona.
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25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA

CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  REFERENT  AL

DESPLAÇAMENT  DE  DUES  DOCTORES  QUE  NO  PODRAN

CONTINUAR  ATENENT  VEÏNS  I  VEÏNES  AL  CAP  DE

ROCAFONDA.

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

Popular, presenta la pregunta següent :

“L’Associació  de  Veïns   de   Rocafonda,  l’Esperança  i  Ciutat  Jardí  ha  iniciat
mobilitzacions i una   recollida  de signatures per aconseguir que dues doctores que
exerceixen  al  Centre  d’Atenció  Primària  (CAP)  de  Rocafonda  no  hagin  de  ser
desplaçades per motius administratius i puguin continuar la seva molt ben valorada
tasca professional  amb les veïnes  i veïns del barri. 

Les dues doctores afectades exerceixen de  forma puntual al CAP de Rocafonda des
de fa 19 i  8  anys  respectivament.   Ara està prevista la  incorporació  dels  metges
titulars  de  les  dues  places  i  els  barris  de  Rocafonda,  l’Esperança  i  Ciutat  Jardí
perdrien dues  magnífiques professionals molt estimades pels seus pacients. 

L’Associació de Veïns ha iniciat una recollida de signatures per demanar al Conseller
de Salut, Sr. Boi Ruiz, que no siguin desplaçades les esmentades  doctores i que a la
plantilla del CAP  de  Rocafonda hi tinguin  cabuda, amb les modificacions que calgui,
aquestes dues professionals  i  també els  dos titulars  de les places que ara s’han
d’incorporar. 

Aquests  desplaçaments s’afegeixen a diverses retallades prèvies que ja ha patit el
CAP de  Rocafonda en el  darrer  any,  com ara l’acomiadament   de la Mediadora
Cultural, la inestabilitat en les substitucions i l’intent d’eliminar el Servei d’Urgències
de cap de setmana, fet que es va  impedir gràcies a l’actuació de l’Associació de
Veïns.

Arran d’aquests fets, el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró formula
les preguntes següents:

El govern de la ciutat està al cas de la demanda veïnal que es mantinguin al  CAP de
Rocafonda les dues  doctores que està previst desplaçar per motius administratius? 

El govern municipal farà costat a aquesta demanda veïnal?

En cas afirmatiu, quines mesures s’han previst per tal que al CAP de Rocafonda hi
tinguin cabuda,  amb les modificacions que calgui,  les dues doctores amenaçades
amb desplaçament i també els dos doctors  titulars de les places?”
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En aquest  punt  de l’ordre del dia el  Sr.  Alcalde dóna la paraula a la Sra.  Aurora

Gironès, presidenta de l’Associació de Veïns de El Palau i que participa conjuntament

amb  l’Associació  de  Veïns  de  Rocafonda,  qui  expressa  que  el  cas  de  les  dues

metgesses ha estat la gota que ha fet vessar el got. Es queixa de les retallades que

ha estat patint el CAP de Rocafonda-El Palau, demana que s’acabin i llegeix la carta

que han enviat al Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

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

Catalunya, expressa al Sr. Safont-Tria que està ofès personalment perquè la doctora

Regina és la doctora de la seva família fa 18 anys. El que els parla viu a 50 metres

del CAP. Abans deia el Sr. Martínez que els del PP som banquers o que estem en

consells d’administració, però la presidenta de l’Associació de Veïns ha deixat molt

clar  quina  classe  de  gent  viu  al  barri.  És  veritat  que  les  presidentes  de  les

associacions de veïns ens van fer arribar el que estava passant i jo els ho agraeixo

especialment. I potser algú de la meva família estava allà ahir a la tarda. Jo no vaig

voler ser-hi perquè em va semblar una ofensa personal que ningú se’ns hagi adreçat

als dos regidors que vivim al barri per dir-nos que es feia el que es feia. Per tant,

permeti’m que dubti d’una part de la gent que es va manifestar allà. Allà hi havia gent

que era la primera vegada que trepitjava el CAP de Rocafonda.  

Subscrivim el prec de dalt a baix, però si tanta importància li donaven podien haver

fet com altres vegades amb altres temes i haver presentat una proposta de resolució

que s’hagués votat en aquest ple, que això és el que realment li dóna prestància.

Però aleshores no podem debatre i vostès no es poden atorgar segons quins mèrits

ni poden dir segons quines coses. La nostra família està recollint signatures perquè la

Regina no se’n vagi del CAP.

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

i  Consum,  agraeix  la  intervenció  de  l’Associació  de  Veïns.  Compartim  aquesta

preocupació i les peticions que se’ns estan fent des dels grups, perquè des del dia 31
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de desembre que ens vam posar a treballar. Vam rebre una part de la notícia i ens

vam  posar  en  contacte  amb  la  Conselleria,  com  es  va  explicar  a  la  Junta  de

portaveus i a l’Associació de Veïns, que es va reunir amb nosaltres el divendres 3 de

gener,  per  tant,  la  preocupació  ha  sigut  compartida  per  aquest  govern.  És  una

demanda del barri que entenem i a la que ens hi hem ficat fins aconseguir que avui hi

hagi aquest comunicat de premsa de la Gerència Territorial de l’ICS que diu:

“Davant les protestes d’alguns veïns sobre la cobertura d’algunes places de metges

de família  al  CAP de Rocafonda vol  deixar  clara  la  seva voluntat  de mantenir  el

nombre de professionals que treballen al centre i continuar l’activitat comunitària que

presta  a  la  població  dels  barris  de  Rocafonda-El  Palau-Escorxador  del  municipi.

Properament, dues places de metge de família del CAP que ara ocupen de manera

interina dues professionals seran cobertes pels seus titulars que retornen a les seves

places, exercint el seu dret de reincorporació. Aquesta qüestió ha estat comunicada a

les  associacions  de veïns  i  a  l’Ajuntament,  amb els  quals  es  manté  un contacte

permanent.  No obstant això,  les dues metgesses interines seguiran treballant  a la

institució: una d’elles es quedarà al CAP de Rocafonda i l’altra s’incorporarà a un altre

equip d’atenció primària de Mataró.”

Per part de l’Ajuntament, el dia 7 de gener vam escriure una carta a la Gerent de

l’àmbit de Barcelona i Metropolitana, Regió Sanitària de Barcelona, en la que vam ser

molt clars i vam dir: 

“Benvolguda senyora, 

Hem tingut  coneixement  sobre la  intenció del  Departament de Salut  de traslladar

dues doctores, RM, MJM, del Centre d’Atenció Primària de Rocafonda. 

Aquestes  professionals  vénen  prestant  els  seus  serveis  des  de  fa  19  i  8  anys

respectivament i són acreedores del reconeixement i estima dels veïns i veïnes del

barri de Rocafonda-El Palau-Escorxador.

D’altra  banda,  des  de  l’Ajuntament  de  Mataró  també  reconeixem  el  seu  grau

d’implicació  en  diverses  iniciatives  i  actuacions  municipals  en  l’àmbit  de  la  salut

comunitària,  la  prevenció  del  consum  de  drogodependències  i  el  treball  amb

col·lectius de risc, com són joves, gent gran i població d’origen immigrant estranger.

La informació sobre el  trasllat  d’aquestes dues professionals  ha provocat  neguit  i

preocupació  entre  els  veïns  i  veïnes  del  barri.  Aquesta  preocupació  ha  estat

traslladada per les associacions veïnals d’aquests barris a aquesta Regidoria en el

marc de les diferents actuacions que aquestes entitats tenen previst  reivindicar  la
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permanència  d’aquestes  dues  doctores.  Entenem  que  els  motius  que  porten  a

traslladar aquestes professionals responen a criteris de caràcter administratiu i en cap

cas posem en dubte la professionalitat i implicació dels professionals titulars de les

places del CAP de Rocafonda. No obstant això,  atès el reconeixement que tenen

aquestes dues professionals per part dels usuaris i la voluntat de reivindicar la seva

permanència, us sol·licitem reconsidereu la decisió del seu trasllat i cerqueu fórmules

administratives que puguin satisfer totes les parts.”

Això va ser el dia 7 de gener i avui, dia 9 de gener, ja tenim la resposta. Avui mateix

s’han reunit a les 16:30 h representants de l’ICS amb associacions de veïns.

Per  tant,  creiem  que  aquest  govern  està  al  costat  del  barri,  al  costat  de  les

reivindicacions, ens posem a la pell  de les persones perquè tots som usuaris que

tenim el  nostre  metge.  Entenem que  un  metge  és  l’extensió  de  la  família  i  que

emocionalment és un cop perdre aquest metge.

En relació  als  mediadors culturals,  l’associació  que ho portava és l’Associació  de

Mediadors Culturals Vine Amb Mi, que en cap cas formava part de l’Ajuntament. És

una associació que tenia un conveni amb l’ICS. Al febrer del 2013, aquesta regidora

es va reunir  amb la metgessa Ana Cabot  en nom d’aquesta  associació,  ens van

explicar la seva situació i el cost de mantenir el suport. L’ICS abonava uns 40.000

euros a aquesta associació per fer la mediació intercultural anual. L’ICS no ha pogut

assumir aquesta despesa i nosaltres els vam oferir que es presentessin a subvenció.

Al  2013  no  es  van  presentar  perquè  van  dir  que  el  cost  de  40.000  euros  era

inassumible. A més, aquesta regidoria va enviar una carta el 21 de març del 2013 de

suport a aquesta associació a la Diputació de Barcelona reconeixent el seu treball i,

en atenció a la sol·licitud de l’Associació de Mediadors Interculturals del Maresme

Vine Amb Mi, vam dir:

“Vull fer constar que aquesta associació col·labora amb la ciutat de Mataró per mitjà

de la tasca que realitza als centres d’assistència primària amb l’objectiu de millorar la

comunicació entre altres persones immigrades i professionals de la salut. L’objectiu

és aconseguir una adaptació a la formació sociosanitària, una millora de la utilització

de la xarxa i, per tant, la prevenció d’algunes malalties que poden afectar de forma

especial.”

El 21 de març es va dir des de l’Ajuntament:
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“Per això volem expressar el nostre suport al projecte d’aquesta associació, tenint en

compte  la  importància  del  seu  treball  en  el  manteniment  de  la  qualitat  d’atenció

sanitària.”

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

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, pregunta si se li accepta el prec.

Nosaltres no ens podem conformar amb el 50% de les reivindicació que fan els veïns,

volem  el  100%.  Per  tant,  avui  mateix  exigim  que  això  no  s’aturi  i  que  no  ens

conformem amb la resposta que sembla ser que li han donat amb aquest comunicat

de premsa. Aquest matí hem presentat al Parlament de Catalunya una proposta de

resolució per reclamar que les dues professionals puguin continuar exercint la seva

professió al CAP de Rocafonda-El Palau. Els partits que hi han donat suport,  allà

podran fer més pressió.

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

Popular, expressa que al seu grup municipal no els satisfà el comunicat de resposta

de l’ICS. Si vostès diuen que recolzen els veïns, ens agradaria que també diguin que

rebutgen el comunicat i exigeixin que la Sra. Merino es quedi al CAP de Rocafonda,

que  el  tema  dels  substituts  s’arregli  perquè  continuï  igual  i  que  es  prenguin  les

mesures  pertinents  per  tal  de  reduir  els  horaris  de  visita  més  enllà  de  les  tres

setmanes, tal com està passant ara. 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, manifesta que s’ha

de reconèixer  la tasca dels bons professionals que, malgrat les retallades,  atenen

amb qualitat els veïns i les veïnes. Prova d’això és que s’han aixecat tres barris en

defensa de la seva estada al servei i el reconeixement cap a aquestes professionals. 

És un tema administratiu però creiem que s’han de buscar els mecanismes adients

per resoldre aquesta qüestió, perquè la importància de l’estabilitat dels equips en els
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serveis  és primordial.  Fa un temps vam tenir  el  mateix cas amb els veïns de La

Llàntia, que reivindicaven que es quedés un metge al seu servei del CAP.

Creiem que és del tot legítim que unes persones que han fet un recorregut al llarg

dels  anys,  que coneixen  la  família,  que coneixen  la  persona,  que s’impliquen  en

qüestions de salut pública, siguin mereixedores d’aquest vot de confiança i d’aquesta

estabilitat dels equips que els barris necessiten per a la seva cohesió. Ens alegrem

que una metgessa es quedi al centre i esperem que es resolguin les altres qüestions.

Pel que fa a la intervenció de la presidenta de l’Associació de Veïns de El Palau, hi ha

aquest problema, però també n’hi ha d’altres, com el de la intermediació intercultural,

que està per resoldre. Nosaltres creiem que la mediació intercultural hauria de ser

quelcom  transitori,  però  sabem  també  quina  és  la  realitat  i  que  sense  aquesta

s’endarrereix molt la visita i el servei del centre. A més, fan una tasca molt important

de cohesió i d’integració per la població nouvinguda. Creiem que no queda del tot

cobert aquest servei tal i com ha dit la presidenta de l’Associació de Veïns del Palau.

Per  altra  banda,  també ens parlaven del  servei  d’infermeria  o  del  fet  que  no es

complissin les jornades laborals. Això és el que està ocasionant que les hores de

visita s’estiguin donant amb tants dies de demora. Creiem que hem de donar suport a

una reivindicació legítima perquè, en definitiva, el que es demana és una millora de

les condicions dels serveis públics al mateix barri.

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

i Consum, confirma que s’accepta el prec que presenta el Sr. Martínez perquè s’ha fet

el que es demana. Hem fet totes les gestions necessàries i les continuarem fent. 

No és competència del municipi, però el municipi sí que té competència per posar-se

al costat de les reivindicacions i això és el que estem fent. Estem al costat de la gent,

ho ha estat el senyor alcalde parlant amb la Secretaria General, ho ha estat aquesta

regidora i ho ha estat el Consistori,  com ho està demostrant en aquests moments

amb les seves reivindicacions, que són les d’un barri i que nosaltres també defensem.

De vegades hi ha la creença que quan parla aquest grup municipal, parla la cara de

les retallades més dures. No hi ha una retallada al CAP, el que passa és que entren

dos metges que ocupen la seva plaça i han de sortir dues interines. El que hem fet és

posar-nos al  costat  de la  gent  que vol que la seva doctora continuï.  El  que hem

66



aconseguit és que una d’elles, juntament amb aquests dos metges que tornen, també

es quedi amb noves fórmules administratives. Per tant, estem al costat de la gent.

El senyor Joan Mora, alcalde president, respon al Sr. Martínez que creu que aquí

estan tots d’acord. El govern es va assabentar d’aquest tema al mateix moment que

vostès,  abans  de  Nadal  per  un  correu  electrònic  dels  propis  veïns,  segurament

informats per les metgesses i això és el que és intolerable, tot i que sigui competència

del Servei Català. En coses tan sensibles hi hem de poder dir alguna cosa. L’impacte

emocional cap a una família a qui li canvien el doctor és important. De moment, hem

aconseguit que una d’elles es quedi en aquest CAP. Intentarem anar al 100% com

vostès demanaven, que és el que nosaltres també volem. 

23   -   PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

SOCIALISTA DEMANANT LA ELABORACIÓ I APLICACIÓ D’UN

PROTOCOL  D’ACTUACIÓ  POLICIAL  CONTRA  EL  CONSUM

D’ALCOHOL A LA VIA PÚBLICA.

El senyor Francesc Melero,  regidor del grup municipal Socialista,  presenta el prec

següent:

“D’unes setmanes ençà els mitjans de comunicació tant locals com nacionals s’estan
fent ressò i denuncien la pràctica del “botellón” que sovint es practica al polígon del
Pla d’en Boet.

No és una situació desconeguda, ja fa temps que es produeix. Hores d’ara és cert
que malauradament podem dir que al voltant del carrer Francesc Layret darrerament
la situació s’ha incrementat de manera alarmant.

Aquesta situació es dóna amb molta força per l’atracció d’un públic molt jove al qual
va  dirigit  un  seguit  de  festes  com  “La  fiesta  del  Bachiller”  entre  d’altres,  què
provoquen l’assistència massiva de públic molt jove, sovint menor d’edat i amb pocs
recursos econòmics, fet que promou i agreuja el consum d’alcohol a la via pública.

Ens preocupa a més que l’atracció  d’aquest  públic  tan juvenil  sigui  vist  com una
oportunitat de negoci per a la resta de locals que publiciten ofertes de promoció de
begudes alcohòliques que incompleixen la llei. 
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Els mitjans de comunicació també han recollit,  per exemple, que l’aforament de la
discoteca  Cocoa  havia  superat  el  límit  permès.  Fet  que  tampoc  és  cap  novetat.
Aquest  grup  municipal  ja  va  posar  en  coneixement  de  la  regidora  de  Seguretat
aquest fet mitjançant un prec per escrit arran de la celebració de la castanyada del 31
d’octubre del 2012, què va coincidir amb la tragèdia del Madrid Arena. Posteriorment
vam presentar un prec al ple municipal del mes de març passat requerint al govern
municipal el control de les festes d’afluència massiva, prec que va ser acceptat.

Aquest grup municipal a més a més és coneixedor de que als voltants d’aquesta zona
sovintegen situacions de risc en què es requereix freqüentment la presència de les
forces  de  seguretat  i  també  d’ambulàncies..  Ja  s’ha  fet  habitual  veure  les  llums
taronges intermitents cada cap de setmana en aquesta cantonada. 

Com també és habitual veure passejar des de l’estació de Renfe fins al Polígon del
Pla  d’en  Boet  centenars  de  nois  i  noies  prop  de  la  mitjanit  amb bosses  plenes
d’ampolles, suposadament de begudes alcohòliques.

Davant d’aquesta greu situació i amb la màxima voluntat de col·laboració demanen al
govern que articuli les mesures adequades per a que la zona lúdica del Pla d’en Boet
i  per  extensió  tota  la  ciutat  de Mataró  sigui  alliberada  d’aquesta  xacra.  La  ciutat
requereix d’espais lúdics destinats a la joventut en què  relacionar-se, ballar, divertir-
se, etc, etc, però no pot ser que Mataró sigui destinació d’aquest tipus de pràctica, ni
els seus ciutadans ens mereixem ser coneguts per aquests fets. 

És per tot això, que el Grup municipal socialista presenta el següent prec:

1. El  govern  municipal  elaborarà  un  Pla  específic  per  erradicar  aquesta
problemàtica a la nostra ciutat.

2. En  el  marc  de  la  comissió  informativa  de  Serveis  territorials  i  Via  pública
s’informarà d’aquest  pla,  de la  posada en marxa de les mesures que se’n
derivin i del seguiment d’aquesta aplicació i l’evolució de la situació.”

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

Manteniment, afirma estar completament d’acord amb l’exposició del Sr. Melero.

Som plenament conscients d’aquest problema i creiem que s’ha de treballar des de

l’àmbit policial, però també des d’un punt de vista més preventiu i educatiu, perquè el

que no és admissible és que aquestes conductes s’acabin constituint en un costum

cultural  o  social  d’un  determinat  col·lectiu  amb  la  aquiescència  de  la  societat,

començant pels propis pares, ja que moltes vegades són menors. Crec que és una

tasca, no només d’un govern municipal, sinó de tota una societat en la que ens hem

d’involucrar tots,  famílies,  comunitats educatives, comunitats esportives i qualsevol
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agent  que pugui  tenir  una influència  sobre aquest  col·lectiu  de joves.  Per  tant,  li

accepto completament els precs. 

Respecte  al  pla  específic  per  eradicar  la  problemàtica,  no  sé  si  l’aconseguirem

eradicar al 100% però hem de treballar-hi. No només serà un pla policial, sinó que

hem de treballar d’una forma transversal i en un àmbit més ampli que el municipal,

fins i tot comarcal, perquè molts d’aquests joves vénen de fora de Mataró. Hem de

treballar els valors de la diversió sana i del civisme. Per descomptat que de la segona

part del seu prec, de tota aquesta feina de la que demanaré la col·laboració de tots,

es traslladarà a la comissió informativa perquè tots hi puguem fer aportacions.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista opina que és evident

que en aquest tema està tothom d’acord. Agraeixo l’acceptació del prec, però vull

comentar que al mes de febrer vam fer un prec demanant l’elaboració de l’aplicació

d’un protocol policial  en cas de festes d’afluència massiva. Això venia arran de la

resposta que ens va donar vostè per escrit i que no ens va satisfer de la primera

proposta que vam presentar en relació a la Castanyada de l’octubre de 2012, en la

que es va produir una situació molt complicada. Ens van acceptar el prec però no en

tenim cap informació fins ara. Vostè ha dit que hem d’actuar amb altres eines, estic

absolutament  d’acord  i  quan em pertocava la  responsabilitat  ho  vaig  fer.  Segons

quins  problemes  convivencials  no es  poden  resoldre  només  amb la  policia,  però

tampoc arribarem a fer servir eines educacionals a nois de certa edat. 

Espero que l’acceptació d’aquest prec tingui els resultats que esperem, no de solució

immediata, però sí de que es porti a la comissió informativa i que tiri endavant, a més

a més, de manera urgent. 

24 - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

SOCIALISTA SOBRE EL CAP DE ROCAFONDA-EL PALAU.

Aquesta pregunta  ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 22 de l’ordre del

dia.
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25  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA

CANDIDATURA  D’UNITAT  POPULAR  REFERENT  AL

DESPLAÇAMENT  DE  DUES  DOCTORES  QUE  NO  PODRAN

CONTINUAR  ATENENT  VEÏNS  I  VEÏNES  AL  CAP  DE

ROCAFONDA.

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt nº 22 de l’ordre del dia.

I  en no haver-hi  més assumptes per tractar,  a tres quarts d’onze de la nit,  el  Sr.

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

Certifico. 

L’ALCALDE EL SECRETARI GENERAL
Joan Mora i Bosch Manuel Monfort Pastor
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