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ACTA NÚM. 01/2015 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 8 DE GENER DE 2015. 

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

 

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

mil quinze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 

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

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR (PSC) 
NÚRIA AGRUILAR CAMPRUBÍ REGIDORA (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) 
 
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA    (ICV-EUiA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 

 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR  no adscrit             

 
 

No assisteix per baixa maternal la regidora Monica Lora, portaveu del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya. 
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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 

9177/2014 de 31 de desembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 8 de gener de 2015 

Òrgan: Secretaria General 

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 

senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà 

lloc el proper dijous 8 de gener de 2015, 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    DESPATX  OFICIAL 

 

    JUNTA DE PORTAVEUS 

 

1.1   Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds-EUiA per demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment de la legislació 

en relació al finançament de les escoles bressols municipals. 

 

1.2   Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre 

el model comercial propi de Catalunya.   

 

 

    DICTAMENS 

 

    CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

  

    Servei de Secretaria General 

 

2   Ratificació modificació dels Estatuts del Consorci Gestió Integral Aigües de 

Catalunya.  
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3   Ratificació modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 

Urbans del Maresme. 

 

4   Declarar l’empresa municipal PUMSA mitjà propi instrumental i exclusiu de 

l’ajuntament de Mataró i aprovació de la modificació dels Estatuts. 

 

 

             Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 

 

5   Declaració de fitxers de dades personals a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

 

    Direcció de Recursos Humans 

 

6   Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal 

presentada per GMR 

 

7   Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de  treball 

principal sol•licitat per MFT 

 

8   Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal 

sol•licitada per RLH. 

 

9   Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal 

sol•licitat per AMMS. 

 

10   Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal 

sol•licitat per DBP 

 

 

 

    CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

    Desenvolupament Sostenible 

 

11   Aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. 

 

 

 

            CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 

 

    PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

12   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya 

per a què l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Mataró torni a confeccionar la 

Memòria de Via Pública. 

 

13   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista  sobre la possibilitat 

d’un Centre Integral de Formació Professional a Mataró. 
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14   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds–Esquerra Unida i Alternativa per instar el govern municipal a fer valer davant 

els serveis territorials del Departament d’Ensenyament Maresme-Vallès Oriental els 

acords aprovats pel Ple municipal del dia 6-3-2014 sobre planificació escolar a la 

ciutat de Mataró. 

 

15   Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat 

Popular per no malbaratar, amb la construcció de pisos, els terrenys estratègics de la 

zona Iveco-Pegaso. 

 

 

    PRECS I PREGUNTES 

 

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

Unida i Alternativa sobre les possibles externalitzacions que es podrien aplicar a 

l’Hospital de Mataró. 

 

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

Unida i Alternativa en relació a la “Festa del Cel”. 

 

18   Prec que presenta el grup municipal Socialista  sobre la situació dels desnonaments 

aprovats en el Ple del mes de setembre. 

 

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

decissió del nomenclator d’adjudicar el nom d’una plaça de la ciutat al Beat Màrtir 

Dr. Samsó. 

 

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

incidents del dia 19 de desembre del 2014 al barri del Palau. 

 

21   Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la planificació escolar de 

Mataró. 

  

22   Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya arran dels fets 

ocorreguts el divendres 19 de desembre al barri de El Palau. 

 

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

a la planificació escolar i el nou Institut de Formació Professional Integral. 

 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

 

1  -  DESPATX  OFICIAL 
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 El Sr. Alcalde dóna compte de la carta enviada a l’ambaixador de França a 
Madrid per l’acte terrorista ocorregut a Paris. 

 
 

 També dóna compte de la carta de condol enviada a l’Alcalde de Créteil, ciutat 
agermanada.  

 
 

 A continuació el Sr. Alcalde llegeix la carta enviada al cònsol de França a 
Barcelona de condol per l’acte terrorista ocorregut a París. 

 
“Honorable senyor,  
 
Serveixin aquestes línies per traslladar-li el condol i la solidaritat de la 
Corporació municipal que represento, davant l’atemptat ocorregut a la 
seu de la revista satírica “Charlie Hebdo” a París, en la qual han perdut 
la vida 12 persones.  
 
Fem nostres les paraules del president del seu país, Monsieur François 
Hollande, quan ha afirmat que aquesta acció terrorista és un atemptat 
contra la República, és a dir, contra el principal valor que representa: la 
llibertat.  
 
Mataró, que durant el 2014 ha treballat la importància dels valors com a 
element de cohesió i convivència, rebutja qualsevol mena de violència, 
vingui d’on vingui, i proclama que per les vies pacífiques totes les 
formes de pensament són acceptables, però que la violència no té 
cabuda en una societat democràtica.  
 
Cordialment.  
 
Joan Mora i Bosch” 

 
 

 El Sr. Alcalde llegeix un manifest signat per sis entitats musulmanes de la 
ciutat,  de rebuig a l’atemptat terrorista del passat 7 de gener a París.  

 
En relació al terrible atemptat terrorista a la revista “Charlie Hebdo” ocorregut ahir dimecres dia 7 de 

gener a Paris, la Comunitat Islàmica de Mataró Al-Ouahda, l’Associació Cultural Musulmana Annour, 

l’Associació Mezjid Yunus i l’Associació Mezjid Bilal, l’Associació Sociocultural Iqra i l’Associació de 

la Joventut Islàmica per a la Integració (AJII)  

MANIFESTEM 

 La nostra total i absoluta condemna, i amb la màxima fermesa possible, a l’atemptat terrorista 

que va causar la mort de dotze persones i que onze persones més resultessin ferides, quatre 

d’elles de molta gravetat. 

 Condemnem i rebutgem els objectius d’aquests grups terroristes, la seva estratègia i els seus 

pretextos. Matar a persones i causar el major terror i dany possible, només pot ser qualificat 

d’acte terrorista i criminal. Aquest atemptat va contra els nostres valors democràtics i contra la 

religió musulmana. 
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 Lamentem que aquests terroristes actuïn en nom de la nostra religió i embrutin el nom de 

l’Islam. Cap religió ni cap ideologia pot justificar aquest tipus d’accions. L’Islam és una religió 

de pau i de fraternitat. L’assassinat no és justificable sota cap concepte. 

 La Comunitat Islàmica de Mataró Al-Ouahda, l’Associació Cultural Musulmana Annour, 

l’Associació Mezjid Yunus i l’Associació Mezjid Bilal, l’Associació Mezjid Bilal, l’Associació 

Sociocultural Iqra i l’Associació de la Joventut Islàmica per a la Integració (AJII), som entitats 

culturals i musulmanes que fa anys que treballem per millorar la convivència i la cohesió social 

dels nostres barris i de la nostra ciutat. 

 Refermem el nostre compromís per treballar, conjuntament amb les institucions i la resta 

d’entitats, per una societat basada en el respecte i el coneixement mutu, per fomentar els 

principis i valors democràtics, per fomentar el diàleg, el respecte entre persones i cultures, 

rebutjar qualsevol tipus de violència i fomentar la cultura de la pau. 

 

Mataró, 8 de gener de 2015 

 

Comunitat Islàmica de Mataró Al-Ouahda Associació Cultural Musulmana Annour  

Noureddine Dobbouz    Mofadal Jebari 

 

 
Associació Mezjid Yunus   Associació Mezjid Bilal 

Pap Jammeh     Bassoury Diaby 

 

 

 

Associació Sociocultural Iqra 

Yussuf Soldado Associació Joventut Islàmica per a la integració (AJII) 

Youssef Ghozouan 

 
 

 

 Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci. 

 
 

 Informa també de la carta de condol enviada el dia 31 a l’alcalde de Cehegin  
per l’incendi que hi va haver i en què van morir un nen de quatre anys, el seu 
oncle i la seva àvia.  

 
 
 

 Informa també de la recepció d’una carta de l’alcalde de Bullas d’agraïment pel 
condol de Mataró per l’accident que hi va haver.  
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JUNTA DE PORTAVEUS 

 

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

per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 31 de desembre de 2014. 

 
1.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds-EUiA per demanar a la Generalitat de Catalunya el compliment 
de la legislació en relació al finançament de les escoles bressols municipals. 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 31 de desembre de 2014, amb els vots 
favorables dels grups municipals, PSC, PPC, ICV-EUiA i CUP (16) i el vot en contra de 
l’alcalde i del grup municipal de CIU (9).  
*No va assistir cap membre del Grup Municipal de PxC a la Junta de Portaveus 

 
 
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 
– Esquerra Unida i Alternativa,  llegeix la part dispositiva dels acords: 

 
PRIMER.- Reprovar la consellera d’ensenyament, Sra. Irene Rigau, per l’actitud 
continuada i pel que fa al menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc 
competencial de la Llei d’Educació de Catalunya i els acords signats amb les entitats 
municipalistes per al sosteniment de les escoles bressol. 
 
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el 
Pressupost del departament d’Ensenyament per a l’any 2015 una partida específica i 
amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressol 
de titularitat municipal, tal i com estipula la Llei d’Educació de Catalunya, d’acord amb 
les competències exclusives atribuïdes a la Generalitat en educació infantil en l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, tot garantint la participació acordada per la Generalitat i la 
representació del món local (Associació Catalana de Municipis i Federació de 
Municipis de Catalunya), recuperant com a mínim el finançament de l’any 2010. 

 
TERCER.- Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el compliment 
dels acords signats amb les entitats municipalistes per al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal, incomplerts des de l’any 2011. 

 
QUART.- Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el pagament de 
les quantitats ja justificades i acceptades, relatives al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal. 

 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al   
Departament d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya, al Consell 
Escolar de Mataró i a totes les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAs) de 
les escoles bressol municipals de la nostra ciutat.” 
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1.2 Declaració Institucional que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 
sobre el model comercial propi de Catalunya. 

 
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 31 de desembre de 2014, amb els vots 
favorables de l’alcalde i dels grups municipals CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP (20) i 
l’abstenció del grup municipal del PPC (5).  
*No va assistir cap membre del Grup Municipal de PxC a la Junta de Portaveus 

 

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, llegeix 
la part dispositiva dels acords: 

 

 “Primer.- Refermem la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya, que 
es configura a través de les seves institucions d'autogovern i mitjançant el diàleg i la 
construcció de consens entre les parts implicades. 
 
Segon.- Rebutgem la creixent intromissió de l'administració central en el model 
comercial català, amb la voluntat de desnaturalitzar-lo fent un ús abusiu de la 
regulació bàsica i una concepció errònia de la unitat de mercat. Defensarem el nostre 
model davant el Tribunal Constitucional. 
 
Tercer.- Assumim el model comercial configurat per la legislació catalana impugnada 
i fem una crida a tots els establiments comercials de Catalunya a aplicar-la i adherir-
se així al pacte social i econòmic que aquesta legislació configura. 
 
Quart.- Acordem que les modificacions del model comercial català han de produir-se, 
quan calguin, mitjançant el diàleg i el consens de les parts i han de quedar recollides 
exclusivament en la legislació pròpia de Catalunya.” 

 
 
 
 

 
DICTAMENS 

  

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
Servei de Secretaria General 

 

2  - RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 

GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES DE CATALUNYA.  

 

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

proposta següent: 
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“Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 
de data 19 de novembre de 2014, pel qual es modifiquen els seus estatuts per adaptar-los a 
les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic, i se’n aprova el seu text refós; 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la modificació dels estatuts dels consorcis, amb 
l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les 
administracions i altes entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per 
l’aprovació; 
 
Atès que l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals regula 
que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria absoluta de 
membres de la Corporació i que, juntament amb els estatuts, s’ha de sotmetre a informació 
pública pel termini de trenta dies en la forma que preveu l’article 160 del mateix Reglament; 
 
Atès que l’article 160 de l’esmentat Reglament estableix la publicació d’anuncis al Butlletí 
Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la 
Corporació i que aquest tràmit també serà realitzat pel propi Consorci de Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya que ha ofert la possibilitat de, en ares del principi d’economia 
processal, publicar un únic anunci a cadascuna de les publicacions oficials per encàrrec dels 
Ajuntaments consorciats i en nom propi; 
 
D’acord amb el què preveu l’art. 114.2.o) del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en relació amb el 
referit art 313 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals; 
 
ACORD: 
 
1er.  Ratificar l’acord de la Junta Rectora del Consorci de Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya de 19 de novembre de 2014 pel qual es modifiquen els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
18, 19, 21, 23, 24, 25, 27,28, 29 i la Disposició Addicional Segona, així com la incorporació 
d’un nou article 9 bis i una Disposició Transitòria Segona als seus estatuts per adaptar-los a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i a 
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i se’n aprova el seu 
text refós. 
 
2on.  Encomanar al Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya la publicació de 
l’anterior acord a Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
per encàrrec d’aquest Ajuntament, en compliment de les previsions de l’art. 160 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, juntament amb la publicació de 
l’anunci del propi Consorci i dels altres Ajuntaments consorciats que encomanin a l’esmentat 
Consorci la publicació dels seus respectius acords de ratificació de l’acord de modificació de 
seus estatuts, en ares del principi d’economia processal, fent constar que si no es presenten 
al·legacions en l’esmentat termini els anteriors acords s’entendran elevats a definitius sense 
necessitat d’ulterior tràmit, llevat la publicació del text íntegre dels estatuts al Butlletí Oficial de 
la Província i la seva ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

posiciona el seu vot d’abstenció.  

En la línia del que ja vam anunciar el ple passat, en les diferents propostes de modificació 

d’Estatuts, el nostre argument és: no acceptar aquestes imposicions de l’LRSAL, entenent que 

vulnera el principi d’autonomia local. Ja vam reivindicar que calia iniciar els tràmits per obtenir 

una llei pròpia, adaptada al territori.   

Anuncio també que als punts 2 i 3 el nostre vot serà d’abstenció.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

municipal Socialista (8), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als 

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

regidor no adscrit (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,   corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular. 

 

 

 

3  - RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 

PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL 

MARESME. 

 

El senyor Joan Mora, Alcalde President, presenta la proposta següent : 
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“1.- En la data de 17/12/2014 ha tingut entrada al registre general d’aquesta corporació 
notificació de l’acord adoptat per la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme, del que l’Ajuntament de Mataró forma part, en sessió ordinària 
celebrada el passat dia nou de desembre de dos mil catorze, per la que s’adapten els estatuts 
del Consorci tant al previst per  la llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (en endavant la LRSAL), com al previst a la llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa (en endavant LRSP), així com al dictamen aprovat pel Ple de la Diputació de 
Barcelona pel qual s’acorda la classificació en grups, la fixació del nombre màxim dels 
membres dels òrgans de govern i administració així com la fixació de les retribucions del 
personal d’alta direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona, en compliment del 
que disposa la disposició addicional 12 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local. 
 
2.- S’acompanya adjunt a la proposta el nou redactat dels estatuts. 
 
3.- A la vista de l’informe del Secretari General de l’Ajuntament, de data 17/12/2014. 
 
4.- D’acord amb el previst a l’art. 322 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en relació als 
articles 313 i 160 de l’esmentat text legal, correspon a les entitats consorciades la ratificació 
de l’acord. 
 
Per tot això en virtut de les facultats que m’atorga l’art. 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les bases del règim local, PROPOSO AL PLE: 
 
Primer.-  Ratificar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, els quals quedaran redactats d’acord amb el text adjunt 
a la present proposta. 
 
Segon.-  Donar la corresponent informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la 
inserció dels corresponents anuncis al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al DOGC i al BOP de 
Barcelona, per tal de que es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. “ 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

municipal Socialista (8), corresponent als membres del grup 

municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent als 

membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
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Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al 

regidor no adscrit (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 1,   corresponent al membre del grup municipal de Candidatura 

d’Unitat Popular. 

 

 

 

4  - DECLARAR L’EMPRESA MUNICIPAL PUMSA MITJÀ PROPI 

INSTRUMENTAL I EXCLUSIU DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I 

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS. 

 

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

Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“La societat Promocions Urbanístiques de Mataró  SA (PUMSA) va ser constituïda per decisió 
del Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió que tingué lloc el 21 de setembre de 1989, i de 
conformitat amb l’establert als articles 233.2 i 238 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, disposant l’art. 238 que en les societats mercantils municipals creades per a la 
prestació de serveis de caràcter econòmic, el capital ha de pertànyer íntegrament a l’ens local, 
en aquest cas a l’Ajuntament de Mataró. Els seus estatuts vans ser inscrits en el Registre 
Mercantil (RM) de Barcelona el 8 de maig de 1990.  
 
El seu objecte social s’ha anat incrementant al llarg de la seva trajectòria. Actualment, l’article 
2n que regula l’objecte social és com segueix: 

 
“La societat té per objecte, sempre que siguin d’interès públic, s’ofereixin dins del terme 
municipal de Mataró i en benefici dels seus habitants: 
a) Creació del sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d’equipaments. 
b) Remodelació o reforma de zones urbanes. 
c) Redacció de plans d’ordenació, projectes d’urbanització i obres i quants instruments i 
documents d’ordenació i de gestió urbanística es contemplin a la legislació urbanística. 
L’activitat urbanitzadora pot abastar tant a la preparació de sòl i renovació o remodelació 
urbanes, com a la realització d’obres d’infraestructura urbana i dotació de serveis per a 
l’execució dels plans d’ordenació. 
d) Promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles, destinats a serveis 
i usos públics i a activitats industrials, terciàries i residencials. 
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e) Realització de les funcions d’àmbit municipal que se li encomanin per l’Ajuntament de  
Mataró, relacionades amb l’habitatge, la població, les infraestructures, la política de sòl i la 
gestió i explotació dels béns municipals tant patrimonials com de domini públic. 
A tal efecte aquesta Societat podrà assumir les competències  municipals delegables a la 
Gerència d’Urbanisme, que alhora siguin delegables i susceptibles de gestió en forma de 
societat mercantil, de conformitat amb la legislació urbanística, prèvia delegació expressa, 
en el seu cas, del Ple de l’Ajuntament de Mataró. 
f)    Investigació, informació i assessorament i col.laboració en estudis i activitats tècniques 
relacionades amb l’habitatge i l’urbanisme. 
g) Promoció, construcció i explotació d’aparcaments i altres serveis logístics relacionats 
amb la circulació i transport. 
h) Configurar-se com una entitat urbanística especial de les regulades als articles 22 i 23 de 
la Llei d’Urbanisme 2/2002, de 14 de març, i en aquesta condició, si així ho acorda 
l’Ajuntament, podrà formular qualsevol figura de planejament urbanístic, formular, tramitar 
i aprovar definitivament els instruments de gestió corresponents, fer el seguiment de la 
gestió dels particulars, o bé executar el planejament directament o indirectament, i rebre el 
sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre 
l'aprofitament urbanístic de l'àmbit d'actuació corresponent, si així ho acorda també 
l’Ajuntament”. 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
 
Tal i com consta a l’informe jurídic que s’adjunta, els últims anys, marcats per la crisi 
econòmica general especialment en el sector immobiliari, les relacions entre PUMSA i 
Ajuntament s’han esdevingut més interdependents, en un escenari de consolidació 
pressupostària. És en aquest context que PUMSA sol·licita a l’Ajuntament de Mataró la 
determinació de PUMSA com a mitjà propi de l’Ajuntament, per facilitar els encàrrecs de 
gestió de serveis en sentit vertical, ja sigui per a ser prestats al propi Ajuntament o bé per 
tractar-se de serveis que han de prestar-se a tercers.  
 

Aquesta sol·licitud comporta, en cas de ser atesa, la modificació dels estatuts de PUMSA, en 
el sentit d’afegir un apartat a l’article 2n en el sentit següent: 

“La societat ostentarà la condició de mitjà propi instrumental i exclusiu de l’Ajuntament de 
Mataró, de conformitat amb els requisits establerts a l’article 24.6 de la llei 30/2007 de 30 
d’octubre, de Contractes de Sector Públic, o els que s’estableixin en el futur per la legislació 
de contractes públics. Els encàrrecs que, com a mitjà propi, faci l’Ajuntament de Mataró a la 
Societat, determinaran el regim i les condicions de cada una de les prestacions a realitzar. La 
condició de mitjà propi comportarà la impossibilitat de participar en licitacions públiques 
convocades per l’Ajuntament de Mataró, sense perjudici de què, quan no concorri cap licitador 
a un procediment de contractació tramitat per aquest, l’Ajuntament pugui encarregar-li a la 
Societat l’execució de la prestació objecte d’aquelles, i sempre que es refereixi a una de les 
activitats del seu objecte social”. 

 
Vist l’informe del secretari general sobre la petició anterior, 
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AL Ple es proposa: 
 
Primer.- DECLARAR l’empresa municipal PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ 
(PUMSA), MITJÀ PROPI INSTRUMENTAL I EXCLUSIU DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ,  i 
aprovar la proposta de modificació estatutària per ampliació del seu objecte social en el sentit 
abans esmentat. 

Segon.- La societat PUMSA ostentarà la condició de mitjà propi instrumental i exclusiu de 
l’Ajuntament de Mataró, de conformitat amb els requisits establerts a l’article 24.6 de la llei 
30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes de Sector Públic, o els que s’estableixin en el futur per 
la legislació de contractes públics. Aquesta condició tindrà caràcter genèric, sense perjudici de 
que per a cada encàrrec de gestió que, com a mitjà propi, faci l’Ajuntament de Mataró a la 
Societat, hagi de determinar-se el règim i les condicions de cada una de les prestacions o 
encàrrecs a realitzar.  

La condició de mitjà propi comportarà la impossibilitat de participar en licitacions públiques 
convocades per l’Ajuntament de Mataró, sense perjudici de què, quan no concorri cap licitador 
a un procediment de contractació tramitat per aquest, l’Ajuntament pugui encarregar-li a la 
Societat l’execució de la prestació objecte d’aquelles, i sempre que es refereixi a una de les 
activitats que formen part del seu objecte social. 

Tercer.- La societat PUMSA, per executar la prestació objecte d’encàrrec, no podrà 
subcontractar més del 50% del cost de la mateixa. Amb aquesta finalitat, l’expedient municipal 
pel qual s’autoritza l’encàrrec de gestió, farà un judici d’idoneïtat i disponibilitat de mitjans 
propis de PUMSA en relació al propi encàrrec.” 

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

que la Sra. Rodríguez ha parlat de filosofia i la CUP hi està d’acord. Entenem que pot ser una 

mesura interessant, sobretot perquè hauria de servir per millorar el control i el rigor 

administratiu d’una empresa que fins ara no l’ha tingut.  

Nosaltres hi votaríem a favor, però ens hi abstindrem perquè, abans de fer aquest pas —i el 

veiem positiu perquè podrem tenir un control directe de com es gestiona PUMSA—, hauríem 

de fer net. Si PUMSA esdevé un mitjà propi, de facto ens quedem tot el seu deute. I tothom 

sap que el deute és molt gran.  

D’altra banda, hi ha una cosa que no s’ha fet. S’han fet moltes auditories, però no s’ha fet cap 

auditoria de gestió. Hauríem de començar a esbrinar si hi ha responsabilitats polítiques o 

empresarials, ja sigui dels representants polítics o dels gerents que ha tingut aquesta 

empresa, al darrere d’aquest forat econòmic que ens ha deixat a la ciutat. I si hi ha 

responsabilitats, es pot respondre amb el patrimoni. Jo crec que si com a Ajuntament hem de 
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tenir aquesta empresa com a mitjà propi i l’hem d’assumir al 100%, abans de fer aquest pas 

seria prudent fer una auditoria de gestió i fer net.  

 

 

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

està d’acord amb una part del que ha dit la Sra. Rodríguez, sobretot amb la part d’estalvi fiscal 

que suposa per a l’Ajuntament. 

Podríem estar d’acord també amb el fet que s’incrementi el control des de l’Ajuntament, però 

si reconeixem això estem admetent que fins ara aquest control no s’havia dut a terme o no 

s’havia realitzat bé. Cal fer autocrítica. 

Nosaltres no hi podem votar favorablement —ens hi abstindrem— perquè al final el que fem 

és canviar l’article segon, que és on recullen quines coses pot fer o deixar de fer PUMSA. 

Crec que és un tema de coherència. Si sempre hem estat crítics amb la forma en què es feia 

servir PUMSA —sovint com una eina amb la qual s’era jutge i part, i fins i tot es feia la 

competència a privats—, hauríem de mantenir aquest vot crític.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

(8) i corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: 1,   corresponent al regidor no adscrit. 

Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

de Catalunya (5), corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (1) i corresponent al membre del grup 

municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 
 

5  - DECLARACIÓ DE FITXERS DE DADES PERSONALS A 

L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES. 
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El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la 

proposta següent : 

“L’any 1992 es va aprovar la Llei Orgànica núm. 5, de 29 d’octubre, de Tractament de Dades 
Personals (LORTAD), que regulava el tractament automatitzat de les dades de caràcter 
personal i obligava a registrar els arxius que continguessin dades personals. 
 
L’Ajuntament de Mataró aprovà per decret de 09/01/1995 publicat al BOP núm. 47, de 
24/02/95, la relació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
L’any 1999 s’aprovà la Llei Orgànica núm. 15, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals (en endavant LOPD) i per al compliment del previst a l’esmentat text legal 
l’Ajuntament de Mataró contractà a l’any 2005 a l’empresa STE per fer la primera auditoria i 
identificar i registrar els arxius de dades personals de l’Ajuntament de Mataró, actualitzant els 
registres que hi havia a l’Agència de Protecció de Dades i per dur a terme les accions 
encaminades al compliment de tot allò establert a la llei. 
 
Des de l’any 2005 s’han anat fent diverses actualitzacions a la relació de fitxers per anar-los 
adaptant a la gestió de les dades de l’Ajuntament, incloent-hi la fusió amb els Organismes 
Autònoms produïda a l’any 2013. 

En aquests moments i en compliment d’allò disposat als articles 96 i 110 del Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
l’Ajuntament està fent l’auditoria biennal obligatòria. Com a part d’aquesta auditoria s’han 
estat revisant els fitxers que aquest Ajuntament té declarats a l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades i s’ha considerat convenient actualitzar-los degut als canvis que s’han anat produint 
fruit de la pròpia activitat de l’Ajuntament. És per aquest motiu pel qual es presenta una nova 
relació de fitxers per a la seva aprovació al Ple. 
 
S’acompanya assenyalat d’Annex núm. 1 relació dels fitxers respecte dels que s’ha d’acordar 
l’aprovació (annex 1.1), modificació (annex 1.2) o supressió (annex 1.3). 
 
Per tot això en virtut de les facultats que m’atorga l’art. 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les bases del règim local, PROPOSO AL PLE: 
 
 
1.  CREAR els fitxers amb dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Mataró que es 
relacionen a l’Annex 1.1 que s’adjunta i s’aprova. 
 
2.  MODIFICAR els fitxers amb dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Mataró que es 
relacionen a l’Annex 1.2 que s’adjunta i s’aprova. 
 
3.  SUPRIMIR els fitxers amb dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Mataró que es 
relacionen a l’Annex 1.3 que s’adjunta i s’aprova 
 
4.  Sotmetre a informació pública, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, 
l’acord d’inscripció d’aquests fitxers. 
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5.  Demanar la inscripció de les adaptacions fetes en els arxius relacionats al Registre 
General de Protecció de Dades de Catalunya. 
 
6.  Trametre aquest acord i el seu annex a l’Agència Catalana de Protecció de dades, així com 
la seva posterior comunicació per part de l’Agència Catalana a la Agencia Española de 
Protección de Datos.” 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

 

Direcció de Recursos Humans 
 

6 -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

PRESENTADA PER GMR 

 

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

proposta següent : 

 
I. Supòsit de fet 
 
La Sra. Gemma Mayolas Rifà, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb plaça de 
tècnica d’administració general i lloc de treball d’assessora jurídica, adscrita al Servei Jurídic 
Administratiu de Via Pública, ha presentat escrit de sol·licitud de compatibilitat de segona 
activitat en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació 
amb una activitat privada secundària en la Organització de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya (OCUC) a Malgrat de Mar, com a administrativa de mediació en consum mitjançant 
contracte d’obra i servei. Segons es fa constar, la remuneració anyal seria de 2.292,96 € 
(191,08 € mensuals) i amb una jornada laboral setmanal de 5,40 hores.  
 
La Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya és una associació privada sense 
ànim de lucre la qual assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i 
representar els drets del conjunt dels consumidors i els usuaris de Catalunya. 
 
 

II. Fonamentació jurídica 
 
1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve 
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei de les 
Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
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Catalunya, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i al 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 
2. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño de un 
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley serà 
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que 
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 
imparcialidad o independencia.” 

Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
3. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari dels 
interessats.  

En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o 
activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. 
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat quedarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com especifica l’art. 
343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball. 
4. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a 
que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a 
l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.  

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.  
5. Pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, l’art. 11 de la 
norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o mitjançant substitució, activitats 
privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència 
o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi el 
departament, organisme o entitat on estigués destinat. Exceptuant-se d’aquesta prohibició les 
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els 
directament interessats. 

6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars, 
en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les 
activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del lloc públic. 

7. L'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de l'exercici 
de la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, 
no superen la jornada ordinària incrementada en un 50%. 

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada ordinària de treball és 
de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. I 
l’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la presència obligada del personal de les 9 



 19 

hores a les 14 hores, de dilluns a divendres. El temps restant de la jornada diària es podrà 
realitzar de dilluns a divendres en règim horari flexible entre les 7:30 hores i les 16:30 hores.  
La jornada ordinària municipal setmanal (37,5) incrementada en un 50%, és de 56,25 
hores/setmana. 
La Sra. Mayolas té una jornada ordinària de 37,5 hores a la setmana. Si a aquesta jornada se 
li afegeix la jornada que sol·licita compatibilitzar en l’activitat privada, de 5,40 hores/setmana, 
obtenim un resultat total de 42,90 hores/setmana. Resulta, en conseqüència, una quantitat 
d’hores per setmana que no supera la jornada ordinària municipal setmanal incrementada en 
un 50%.  
Per tant, respecte els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada fixats 
per la normativa, la sol·licitud de la Sra. Mayolas s’adequa a la normativa.  
8. L'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és possible 
el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis 
el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 
unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui 
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 

9. L’article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de compatibilitat 
no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat.  

10. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al 
règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que 
s’hagi incorregut. 

En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, tipifica com a falta 
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
 
11. L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 
Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  
 
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.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 
Ajuntament la senyora Gemma Mayolas Rifà amb una activitat privada secundària en la 
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) a Malgrat de Mar, com a 
administrativa de mediació en consum mitjançant contracte d’obra i servei, en els termes i 
paràmetres legals referits en la part expositiva del present acord.   
 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 
- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense 
efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 
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principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de 
Mataró.  
- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el règim 
d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt greu. 
 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

7   - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE  TREBALL PRINCIPAL SOL•LICITAT 

PER MFT 

 

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

proposta següent : 

 
“Vist que la senyora Mònica Fernández Tigre ha presentat, en data 7 de novembre de 2014, 
una sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada, com a professional d’enginyeria 
tècnica industrial, per compte propi. 
 
Vist que la senyora Fernández Tigre fou contractada per l’Ajuntament de Mataró en base una 
relac ió laboral fonamentada basada en el Pla local d’ocupació de l’Ajuntament de Mataró 
amb codi XGL núm. 13/x/100035, finançada a càrrec de l’ajut atorgat en el marc de la línia de 
suport “finançament de plans locals d’ocupació” del Programa complementari de suport a 
l’economia productiva local, aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent règim de concertació i de la 
normativa general aplicable. 
 
Vist que la contractació de la senyora Mònica Fernández Tigre s’inicià l’1 de novembre de 
2014 i finalitzarà el 30 d’abril de 2015, com a fora de plantilla, per obra i servei determinat 
(com s’ha concretat en l’anterior paràgraf) a temps parcial (70% de la jornada), amb la 
categoria de tècnica de llicències (A2). 
 
Considerant que la normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques s'estableix 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. 
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Considerant que l'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta 
ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o 
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia.”. 
 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 
D’acord amb el disposat a l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el 
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari 
dels interessats.  
 
En anàleg sentit l'art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat 
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que l’autorització de 
compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horari del treball de 
caràcter públic. 
 
Atès que la naturalesa de l’activitat privada sol·licitada fa impossible determinar-ne l’horari de 
treball. 
 
Considerant que ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com 
especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball.  
 
Considerant que l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat.  
Exceptuant-se d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret 
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
 
Considerant que l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal 
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys 
o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les 
activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del lloc públic.  
 
Considerant que l’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el 
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. I que així també 
ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
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Considerant que l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és 
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis 
el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 
unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui 
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 
 
I que en anàleg sentit  l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc 
de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa 
prèvia.  
 
Considerant que l’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat 
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat 
en que s’hagi incorregut. I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com 
a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
 
Considerant que l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple 
de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  
 
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.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament la senyora Mònica Fernández Tigre amb una activitat privada 
secundària de caràcter professional, com a enginyera tècnica industrial per 
compte propi, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del 
present acord.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament 
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels 
llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que 
l’interessat/da haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.  

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre 
el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter 
molt greu. 

 
TERCER.-   Notificar el present acord a la persona interessada.” 
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

passa a fer una petita reflexió sobre un d’aquests casos: 

Ens ha cridat l’atenció el fet que hi hagi una persona a la qual s’ha donat un pla d’ocupació —

no oblidem que per als plans d’ocupació estem agafant persones amb una situació d’atur de 

llarga durada— i que en menys d’una setmana ens demani una compatibilitat. Està en el seu 

dret, és cert, però volem recordar la quantitat de gent que està desitjant tenir un d’aquests 

plans d’ocupació. S’ha de ser molt curós en aquest sentit.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, està d’acord amb el rerefons del que ha dit el Sr. 

López, però la llei ho empara i això entraria dins de les circumstàncies de cadascú. Si és legal, 

hi té dret, i nosaltres no podem presumir que estigui mal fet.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

8  -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL 

SOL•LICITADA PER RLH. 

 

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

proposta següent : 

 
“1. Supòsit de fet 
 
La senyora Raquel López Heredia amb contracte laboral fix i jornada completa, amb la 
categoria de professora titular B de secundària, adscrita a la Direcció d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Mataró, ha presentat (amb núm. de registre 0812130008-1-2014-046097-1) 
sol·licitud de declaració de compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les 
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat pública secundària com a 



 24 

professora associada a la Universitat de Barcelona (UB), en el departament de Didàctica i 
Organització Educativa, a temps parcial. 

 
Segons certificats aportats emesos en data 20 de novembre i 3 de desembre de 2014 per la 
UB, la relació contractual amb la universitat consistiria en una jornada de treball de 480 hores 
anuals, en horari de tarda, distribuïdes en 180 hores de docència presencial, 120 hores 
d’assistència i tutoria a l’alumnat i la resta en planificació, avaluació i coordinació, des del 
28/11/2014 i fins 14/09/2015. Amb una retribució anual de 6.545,28 euros. 
 
La UB és la principal universitat pública de Catalunya i és el principal centre de recerca 
universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de 
recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny. 
 
 
2. Fonamentació jurídica: 
 
I.  El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve 
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 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.  
II.  L'art. 2  de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
III.  L'art. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només es 
podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, entre d’altres, en els 
supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i sanitària. Per a l’exercici de la segona 
activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà 
modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte 
compliment en ambdós.  
L’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública 
o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.  
IV.  L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la 
compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al desenvolupament d’un 
lloc de treball a l’esfera docent com a Professor universitari associat en règim de dedicació no 
superior a la de temps parcial i amb una durada determinada.  
L’art. 326.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que són supòsits de compatibilitat 
d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector públic, entre d’altres: “a) La 
compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada.” 
La compatibilitat interessada per la senyora Raquel López Heredia com a professora 
universitària associada a la UB és, segons es fa constar, per al curs 2014-2015 i del còmput 
de les hores dedicades se’n desprèn la dedicació a temps parcial. 
V.  L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat/da. 
VI.  L’article 7 de la Llei estatal d’incompatibilitats determina com a requisit necessari per 
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat  total percebuda per 
ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els Pressupostos Generals de 
l’Estat pel càrrec de Director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim 
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de dedicació ordinària, incrementada en un 30 per 100, pels funcionaris del grup A2 o 
personal de nivell equivalent (grup al qual pertany la interessada). 
  
Analitzada la sol·licitud de la senyora López, la remuneració global no superaria els límits 
establerts a l’article 7. 

 
VII.   L’incompliment del disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al 
règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que 
s’hagi incorregut. En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta 
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
VIII.  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.  
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA AL 
PLE MUNICIPAL l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.-  Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament la senyora Raquel López Heredia, amb contracte laboral fix i 
jornada completa, amb la categoria de professora titular B de secundària, 
adscrita a la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, amb una 
activitat pública secundària com a professora associada a la Universitat de 
Barcelona, departament de didàctica i organització educativa, en règim de 
dedicació a temps parcial i per al curs 2014-2015, sense que aquest 
reconeixement de compatibilitat modifiqui la jornada de treball ni l’horari de la 
interessada.  

 
SEGON.-  Les declaracions de compatibilitat del present acord quedaran automàticament 

sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs 
de treball, tant del  principal com de la segona activitat, que les interessades 
hauran de comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 

 
TERCER.-  Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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9   - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL SOL•LICITAT 

PER AMMS. 

 

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

proposta següent : 

 
“Vist que la senyora Anna Maria Menén Sánchez ha presentat, en data 3 de novembre de 
2014, una sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada, com a professional en 
psicologia, en concret com a musicoterapeuta neurològica, per compte propi. 
 
Vist que la senyora Menén Sánchez fou contractada interinament i amb caràcter temporal 
amb la categoria de tècnica mitjana de programes educatius i amb jornada completa. 
 
Considerant que una vegada analitzada la petició de la senyora Menén Sanchez, es desprén 
que la naturalesa de les activitats que sol·licita compatibilitzar, tot i concretar-les en una 
d’específica oferint serveis (d’una tarda a la setmana, de 17 a 20h.) de rehabilitació 
neurològica amb teràpia de neuroestimulació musical en l’Associació AGIM (Associació Grup 
Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme), aquestes són encabibles en un marc de 
desenvolupament professional més ampli, basat en el que ha de considerar-se a efectes de 
compatibilitat com l’exercici lliure de la seva professió. 
 
Considerant que la normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques s'estableix 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. 
 
Considerant que l'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta 
ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o 
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia.”. 
 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 
D’acord amb el disposat a l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el 
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari 
dels interessats.  
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En anàleg sentit l'art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat 
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que l’autorització de 
compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horari del treball de 
caràcter públic. 
 
Atès que la naturalesa de l’activitat privada sol·licitada fa impossible determinar-ne, amb 
caràcter general, l’horari de treball. 
 
Considerant que ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com 
especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball.  
 
Considerant que l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat.  
Exceptuant-se d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret 
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
 
Considerant que l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal 
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys 
o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les 
activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del lloc públic.  
 
Considerant que l’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el 
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. I que així també 
ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Considerant que l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és 
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis 
el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 
unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui 
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 
 
I que en anàleg sentit  l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc 
de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa 
prèvia.  
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Considerant que l’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat 
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat 
en que s’hagi incorregut. I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com 
a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
 
Considerant que l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple 
de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  
 
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.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament la senyora Anna Maria Menén Sánchez amb una activitat privada 
secundària de caràcter professional, com a psicóloga per compte propi, en els 
termes i paràmetres referits en la part expositiva del present acord.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  
 

- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament 
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels 
llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que 
l’interessat/da haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.  

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre 
el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter 
molt greu. 

 
TERCER.-   Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

10  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL SOL•LICITAT 

PER DBP 

 

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

proposta següent : 
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“Vist que el senyor David Ballarin Prunera ha presentat, en data 17 de desembre de 2014, 
una sol·licitud de reconeixement de segona activitat privada, com a professional programador 
i dissenyador de pàgines web, per compte propi, amb una remuneració mensual, entenem 
que aproximada, de 1.200 euros bruts mensuals. 
 
Vist que el senyor Ballarin Prunera fou contractat per l’Ajuntament de Mataró en base una 
relació laboral fonamentada basada en el Pla local d’ocupació de l’Ajuntament de Mataró amb 
codi XGL núm. 13/x/100035, finançada a càrrec de l’ajut atorgat en el marc de la línia de 
suport “finançament de plans locals d’ocupació” del Programa complementari de suport a 
l’economia productiva local, aprovat a l’empara del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el corresponent règim de concertació i de la 
normativa general aplicable. 
 
Vist que la contractació del senyor David Ballarin Prunera s’inicià l’1 de novembre de 2014 i 
finalitzarà el 30 d’abril de 2015, com a fora de plantilla, per obra i servei determinat (com s’ha 
concretat en l’anterior paràgraf) a temps parcial (70% de la jornada), amb la categoria de 
tècnic superior d’informàtica (A1) i amb funcions assignades en el lloc de treball de disseny i 
creació de bases de dades i disseny d’aplicacions informàtiques. 
 
Considerant que la normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques s'estableix 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. 
 
Considerant que l'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del 
personal al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta 
ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o 
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o 
comprometer su imparcialidad o independencia.”. 
 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 
D’acord amb el disposat a l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el 
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari 
dels interessats.  
 
En anàleg sentit l'art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat 
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i que l’autorització de 
compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i horari del treball de 
caràcter públic. 
 
Atès que la naturalesa de l’activitat privada sol·licitada fa impossible determinar-ne l’horari de 
treball. 
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Considerant que ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com 
especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball.  
 
Considerant que l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat.  
Exceptuant-se d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret 
legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
 
Considerant que l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal 
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys 
o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les 
activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del lloc públic.  
 
Considerant que l’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el 
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. I que així també 
ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Considerant que l'art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és 
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis 
el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 
unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui 
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 
 
I que en anàleg sentit  l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc 
de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa 
prèvia.  
 
Considerant que l’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat 
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat 
en que s’hagi incorregut. I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com 
a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
 
Considerant que l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple 
de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  
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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.-  Reconèixer la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament el senyor David Ballarin Prunera amb una activitat privada 
secundària de caràcter professional, com a programador i dissenyador de 
pàgines web per compte propi, en els termes i paràmetres referits en la part 
expositiva del present acord.  

 
SEGON.-  Informar a la persona interessada que:  

- el reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i 
l'horari; 

- el reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes 
en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, 
tant del principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de 
comunicar a l’Ajuntament de Mataró; 

- l’incompliment del disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter 
molt greu. 

 
TERCER.-   Notificar el present acord a la persona interessada.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 

Desenvolupament Sostenible 
 

 

11 - APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ I MILLORA 

FORESTAL. 

 

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

Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 
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“L’Ajuntament de Mataró és propietari de finques forestals que total o parcialment es troben 
dins de l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de les Serres del 
Montnegre-Corredor. 
 
En aquestes finques públiques municipals no s’havia fet, fins ara, gestió forestal, el que sumat 
a les pertorbacions que hi ha hagut al darrers anys (sequeres, ventades i nevades) ha 
provocat que els boscos de propietat municipal (excepte el Parc Forestal) hagin acumulat una 
gran quantitat de biomassa i s’hagi creat una continuïtat entre els estrats del bosc, que pot 
afavorir la propagació d’incendis forestals amb afectació a les propietats veïnes i a les 
infraestructures que les travessen. 
 
Donada la manca d’instruments d’ordenació forestal a totes les finques propietat de 
l’Ajuntament de Mataró, inclosa la de Turó d’en Dori, el Servei de Desenvolupament 
Sostenible acordà la redacció d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. 
 
Aquest Pla s’ha redactat amb el suport tècnic de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona i contempla els següents apartats:  
 
1. Situació legal i administrativa de les finques  
2. Descripció de les finques i anàlisi de mercats  
3. Parcel·lació  
4. Inventari dels recursos forestals  
5. Definició d’objectius  
6. Planificació  
7. Calendari d’actuacions i,  
8. Resum econòmic. 
 
Tal com estableix l’article 52 del Reglament orgànic municipal d’aquest Ajuntament, s’ha de 
donar compte al Ple.   
 

Per tot això al Ple de l’Ajuntament proposo l'adopció, si s'escau, del següent ACORD : 

Primer.- Aprovar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les Finques de Can 
Canyameres, Paratge Lluscà, Pont de la Vila, Cul del Món, Can Gener i Turó d’en Dori. 
 
Segon.- Notificar l’anterior acord i remetre una còpia del Pla al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la seva aprovació i als efectes escaients.” 
 

 

 

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

destaca que fins ara no s’havia fet mai cap mena de gestió forestal dels boscos de la serra del 

Corredor. I tots sabem que quan un bosc no es gestiona, genera problemes de degradació i 

d’incendis. Per sort, Mataró no n’ha patit conseqüències greus, però no s’ha de menystenir 

aquest risc; un risc que ha augmentat arran de nevades, ventades i sequeres.  



 33 

Nosaltres valorem molt positivament que per primer cop s’elabori un Pla Tècnic de Gestió i 

Millora Ambiental. Aquest pla ha d’anar en la línia del que nosaltres hem reivindicat moltes 

vegades de conservar la biodiversitat, d’aprofitar els recursos com la biomassa, etc. I si se’n 

pot treure algun lloc de treball, millor encara. 

Hi votarem favorablement i esperem que aquest primer pas amb els anys es pugui anar 

millorant per aconseguir una gestió el més eficaç possible dels nostres boscos.  

 

 

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

troba sorprenent el que diu la documentació que se’ls va lliurar per a l’aprovació d’aquest punt. 

Que s’hagi creat una continuïtat entre els estrats del bosc que pot afavorir la propagació 

d’incendis forestals, amb afectació a les propietats veïnes, i que no s’hagi fet res fins ara és 

greu.  

Celebrem que finalment tinguem aquest pla i, per això, hi votarem a favor.   

 

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, celebra també que es 

porti a terme aquest pla. No obstant això, el que no s’hagi fet un pla integral fins ara no vol dir 

que no es tingués cura dels boscos, perquè quan hi havia alguna incidència meteorològica es 

feien les neteges corresponents a les finques municipals. No hi havia franja entre zones 

forestal amb forestal, però sí entre zona forestal i urbanització, on sí que és obligatori el 

perímetre de seguretat. Aquest va ser un dels primers ajuntaments que ho va tirar endavant.  

Celebrem, doncs, que el pla es tiri endavant.  

Jo recuperaria aquella proposta de resolució del mes de gener-febrer del 2011, a iniciativa de 

la CUP, respecte del tema de la biomassa, perquè no hem avançat gaire.  

També hem de pensar que cal dotar aquest pla de recursos per poder executar-lo. Confiem 

en el govern municipal perquè sigui capaç de trobar en els pressupostos les partides 

corresponents per poder fer aquesta gestió, que d’altra banda és interessant.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

12  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER A QUÈ 

L’ÀREA DE VIA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ TORNI A 

CONFECCIONAR LA MEMÒRIA DE VIA PÚBLICA. 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Atès que al Ple Municipal de juny de 2012 aquest Grup Municipal va presentar un Prec, que 
va ser acceptat pel Govern Municipal, mitjançant el qual es demanava que la elaboració i 
presentació als Grups Municipals i a l’opinió pública de la Memòria de Via Pública 
corresponent a l’exercici de 2011. 
 
Atès que en aquesta Memòria de Via Pública es recullen els principals indicadors sobre la 
seguretat i la mobilitat a la ciutat, i que són una eina útil per tal de conèixer l’evolució 
d’aquests indicadors al llarg de tot un any i poder realitzar propostes de millora si s’escau. 
 
Atès el dret a la informació que tenim tots els regidors i Grups Municipals de l’Ajuntament a 
tenir aquestes dades. 
 
Atès que com hem dit tant la Regidora com el propi Alcalde es varem comprometre a facilitar 
aquestes dades als Grups de l’oposició en resposta a aquest Grup Municipal al Prec que 
varem presentar. 
 
Atès que aquesta és una manera molt més entenedora i transparent de facilitar les dades 
encara que sigui a exercici passat que la que s’està fent servir durant aquest mandat. 
 
Presentem la següent Proposta de Resolució : 
 
-Des de la Regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de Mataró es facilitarà durant el mes de 
Gener els principals indicadors que es recollien a les Memòries de Via Pública que es 
realitzaven fins aquest mandat referents als exercicis de 2013 i 2014, sota el nom que es 
cregui oportú però amb tota la informació que es recollia en elles.” 
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El senyor Carlos Fontbona, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia 

el seu vot favorable perquè pensa que aquesta pot ser una eina útil sobretot per als regidors 

del consistori. És important tenir plasmat en un document el màxim de dades possibles del fet 

que faci falta. No obstant això, el millor indicador que hi ha en matèria de seguretat és parlar 

amb els ciutadans o amb les persones que treballen en el sector de la seguretat.  

 

 

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

accepta la proposta perquè possiblement el que ha passat des de l’any 2012, quan es va 

acceptar un prec en aquest sentit, és que hi ha hagut una dificultat pel que fa a les formes que 

hem fet servir per transmetre aquesta informació. 

Quan l’any 2012 vam acceptar el prec estàvem treballant amb aquesta eina informàtica de 

gestió per poder fer un seguiment del PAM (està penjada al web de l’Ajuntament) i la nostra 

voluntat és que es pogués transmetre aquesta informació no només als regidors sinó també a 

tota la ciutadania. Aquesta eina de seguiment és oberta a tothom. És molt probable que en els 

nostres esforços per poder donar aquesta màxima informació a tothom no atenguéssim que la 

informació que vostès ens estan demanant, com el que es feia abans en la Memòria de Via 

Pública, és la informació que també es dóna fruit de les juntes locals de Seguretat. Aquesta 

informació sí que només es pot donar als regidors, perquè, com que són dades policials, no 

totes es poden fer públiques.  

Jo entenc i li accepto la proposta de resolució en el sentit de donar-los aquestes dades, les 

del 2013 i també les del 2014 —aquestes serà més difícil tenir-les al mes de gener perquè 

encara no estan tancades—. Però el que no hem volgut mai és amagar informació a ningú. La 

que es pugui donar se’ls donarà als regidors, ampliant l’eina que ja tenim oberta de cara a tota 

la ciutadania.  

 

 

 

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

considera que l’anterior prec, el del 2012, deixava molt clar quines eren les dades que es 

demanaven i que volíem que es continuessin fent les coses com fins llavors.  
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Vostè sap que a la Junta Local de Seguretat l’oposició no hi té accés. Hi ha dades que es 

parlen en aquesta junta i a les quals una part del consistori no hi pot accedir i, per tant, són 

vostès els qui gestionen aquesta informació.  

De tota manera, li agraeixo que ho accepti. 

 

 

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

recorda al Sr. López que les dades que es parlen a la Junta Local de Seguretat es donen 

després a la Comissió Informativa i al Consell de Seguretat, on cada grup municipal hi té un 

representant. Per tant, aquestes dades es faciliten. Potser no tant directament com es 

donaven amb la Memòria d’abans, però sí que es donen. Segurament no ens hem entès en 

les formes però són dades que es donen i que vostès com a regidors tenen dret a conèixer.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

13  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE LA POSSIBILITAT D’UN CENTRE 

INTEGRAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A MATARÓ. 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la proposta 

següent: 

 
“La Formació Professional ha de ser clau tant per criteris formatius, econòmics i socials, i com 
altres àmbits, la situació econòmica i social requereix una avaluació i revisió del sistema per 
tal de millorar la seva qualitat. Aquesta revisió ha de contemplar com entrellaçar millor la 
formació, l’ocupació, la competitivitat i el territori, però no només, també l’equitat, la qualitat, la 
inserció, i la igualtat d’oportunitats.  
 
Mataró com a ciutat, Ajuntament i sectors, sempre ha fet una aposta per l’educació de qualitat 
i per a totes les edats, clau per a la cohesió social i pel desenvolupament individual i col.lectiu. 
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Exemples com les Escoles Bressol Municipals, l’Institut de Miquel Biada, la formació d’adults i 
continuada o l’Escola Universitària Politècnica i ara el Tecnocampus. 
 
Darrerament el Govern Municipal ha presentat en alguns òrgans municipals la possibilitat 
d’atreure a Mataró un Centre Integral de Formació Professional.  
 
En aquests moments el Parlament de Catalunya està tramitant la Llei de Formació 
Professional que dissenyarà el model educatiu i de planificació. Per aquest motiu no disposem 
de més aspectes normatius sobre un futur model de la Formació Professional al nostre país. 
 
La possibilitat d’un centre integral de Formació Professional obre un debat educatiu, econòmic 
i en definitiva de ciutat, que cal fer bé, i amb els sectors implicats.  
 
És per aquestes raons que el Grup Municipal Socialista proposa els següents acords: 
 
1. El Govern Municipal elaborarà i presentarà en els òrgans pertinents, municipals i de 
participació, en el termini d’un mes, quina afectació tindria la implantació d’un Centre Integral 
de Formació Professional a la ciutat sobre la planificació educativa obligatòria i postobligatòria 
i en els centres educatius actuals, així com en la formació ocupacional.  
 
2. El Govern Municipal es compromet a debatre i elaborar una estratègia de ciutat i de territori 
sobre les necessitats i oportunitats de la Formació Professional, vinculant la formació amb la 
cohesió, l’equitat i el desenvolupament econòmic. El debat es realitzarà amb els sectors 
implicats i els òrgans de participació pertinents, com és el Consell Econòmic i Social, el 
Consell de la Formació Professional, el Consell Escolar Municipal. 
 
3. El Govern Municipal presentarà en els òrgans municipals corresponents i en el termini d’un 
mes, les afectacions urbanístiques de la cessió de sòl d’equipament per part de l’Ajuntament 
de Mataró a la Generalitat de Catalunya.” 
 

 
 
 

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

opina que és una proposta correcta. Defineix quins són els passos que s’han de tenir en 

compte a l’hora de tirar endavant una iniciativa potent de ciutat que afecti el món educatiu. 

Planteja en primera instància que des de l’Administració s’elabori una mena de documentació 

que visualitzi quina és l’afectació que pot tenir el nou centre d’FP i, en segona, reclama un 

procés participatiu perquè des de l’ens local es pugui valorar i fer les aportacions pertinents.  

Però en la pràctica aquests passos teòrics no s’han complert. No s’han fet les coses ben fetes. 

La planificació escolar no és poca cosa i a la ciutat ens ha costat més d’un disgust. Per tant, la 

planificació escolar necessita no només recursos, sinó també moltes actituds. A nivell polític, 

necessita una visió àmplia, transversal, capacitat estratègica, dades no només demogràfiques 

sinó també dels índexs socials, econòmics i urbanístics, però, sobretot, des de l’àmbit polític a 
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l’hora de planificar es necessita empatia. Necessitem empatia perquè quan parlem de 

planificació escolar estem parlant d’organitzar moltes persones: infants, adults, pares i mares, 

educadors, etc. Per tant, l’empatia és important i aquí no n’hi ha hagut.  

Sr. Galbany, li recordo que empatia és la capacitat d’entendre la postura dels altres i viure 

com a propis els seus sentiments. Les persones empàtiques són capaces d’escoltar els altres 

i comprendre els seus motius i preocupacions.  

Hem fet l’any dels valors i em pregunto com ha aplicat el regidor els valors a l’educació. 

Gener: compromís amb el que es va aprovar en aquest Ajuntament = suspens. Es va aprovar 

un document de planificació que ara mateix és lletra morta.  

Febrer: alteritat, passar del jo al nosaltres = suspens. Aquest nosaltres no s’ha tingut en 

compte perquè, quan es va fer el procés participatiu, es van descartar entitats (Afanya’t, etc...) 

que haurien pogut aportar coses interessants. 

Abril: justícia, i sense justícia no hi ha comunitat = suspens. Amb el tancament de la línia del 

Coromines no es va fer justícia, perquè sí que hi havia demanda. 

Juny: cooperació = suspens. 

Octubre: experiència = suspens. A vostè no se li coneix experiència en el món educatiu. 

Novembre: iniciativa = suspens. No ha estat el seu fort la iniciativa en qüestions educatives. 

De fet, en un dels temes i projectes educatius potents de ciutat, el Sr. Rey li ha passat per 

davant i és ell qui l’ha presentat i l’ha estat defensant. 

Desembre: il·lusió = suspens. Jo no dubto que d’il·lusió vostè en deu tenir, però no la posa en 

l’educació. A mi vostè em genera displicència.  

Jo donaré suport a aquesta proposta de resolució perquè crec que són els passos normals 

que s’haurien d’haver seguit a l’hora de plantejar un equipament educatiu. Entenc les presses, 

però estem parlant d’educació i de preveure quines són les necessitats, tenint en compte els 

recursos, etc. Des de l’àmbit de l’educació no s’ha estat a l’alçada.  

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, recorda que el seu grup municipal al ple passat es va manifestar 

d’una manera expressament clara i completa sobre els temes que fan referència a aquesta 

proposta de resolució. 
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Vam preguntar quin impacte tindria sobre la formació professional actual i sobre l’oferta 

municipal aquest nou centre de formació i vam preguntar que en funció de quin pla global 

sobre la formació professional es demanava aquest nou centre, perquè al setembre el Consell 

de la FP havia fet un estudi en què demanava aquest plantejament global.  

A més, el nostre grup, al torn de rèpliques vam demanar de manera expressa dos dels punts 

que surten en aquest text: un era la demanda al govern d’un pla global de la FP a la ciutat, 

perquè el que vostès proposen té un punt d’inviabilitat o, com a mínim, de falta de bona 

utilització dels recursos. I un altre era la restitució del seu paper clau com a fòrum per tractar 

aquests temes del Consell de la FP, el Consell Escolar Municipal, la Comissió dels Grups 

Municipals i el Consell Econòmic i Social.  

Per tant, per descomptat que donarem suport a la proposta. Això és una reiteració del que ja 

vam expressar. El que no vam demanar i ho subscrivim és que el govern presenti als òrgans 

corresponents les afectacions urbanístiques de la cessió de sòl per a aquest equipament.  

Malgrat tot això, nosaltres també tenim la il·lusió que pugui arribar aquest Centre de FP, però 

la convicció que això és un joc de màgia que sorgeix en un moment especialment rellevant 

des del punt de vista polític. 

Finalment, comparteixo en part l’avaluació que li ha fet el Sr. Safont-Tria al Sr. Galbany. 

Nosaltres també el suspendríem i per això no advocaríem per la repetició.  

 

 
 

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

també donarà suport a la proposta perquè presenta d’una manera lògica el que hauria de ser 

un centre d’alt volum i amb una importància com aquesta.  

Quan tots coincidim que, malgrat els esforços que es recullen a la part expositiva, tenim un 

nivell formatiu bastant baix dels nostres ciutadans, és que alguna cosa no s’està fent bé, i, en 

aquest cas, les coses no s’han fet de la millor manera.  

Podem entendre que és una oportunitat i fins i tot se’ls pot escapar que portaven molt de 

temps intentant que això vingués... però no són les maneres. Hi ha una feina que s’ha fet 

durant aquest mandat de moltes hores de treball i cal seguir amb aquesta feina i amb aquest 

centre, seguint els mateixos paràmetres que ja hem fet servir de planificació, de necessitats, 

de connexió amb l’entramat social de la ciutat, etc. 
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Ens sembla una proposta molt encertada i encara s’està a temps des del govern d’esmenar 

aquestes presses per tal que aquest centre es posi en marxa. Ara és el moment d’acabar de 

fer les coses bé.   

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, comparteix el fons de la 

proposta presentada pel PSC. En el fons tots volem el mateix: el millor per a la nostra ciutat i 

per als nostres ciutadans. A tots ens preocupa la formació dels joves, el seu futur acadèmic i, 

per descomptat, el seu futur laboral. Perquè precisament a tots ens preocupa, és tan 

important aquest centre integral, públic, de formació professional, i que es faci a Mataró. És 

una oportunitat que no podem deixar perdre. És un projecte que serà molt important per a la 

ciutat i no podem renunciar a estar a l’avantguarda de projectes capdavanters com aquest.  

El centre que se’ns proposa serà en una zona propera al TCM, que configura una zona de 

coneixement, d’empresa, on els nous estudiants de FP podran aprofitar millor totes les 

condicions que allà es puguin donar. Estem segurs que la vinculació entre l’empresa i la FP 

és una garantia per disposar de tècnics de primer nivell, que és el que les empreses ara 

mateix ens estan demanant. Ara mateix no hem trobat ningú a l’economia real a qui no li 

sembli bé aquesta proposta i aquesta opció de ciutat. 

És veritat que encara no tenim el detall de la lletra, però sabem que la cançó sona bé. És 

veritat que encara no tenim moltes concrecions, però qui pot rebutjar un centre d’aquestes 

característiques ara mateix?  

Que Mataró disposi d’un centre integral d’FP, públic, potent, creiem que és un bon futur. És 

per això que li he de dir que el primer punt l’acceptem, tot i que el termini d’un mes és un 

problema perquè ho veiem una mica curt.  

Els punts segon i tercer també els acceptem, sobretot perquè a diversos òrgans com el 

Consell Escolar Municipal, el Consell de la FP i el Consell Econòmic i Social ja s’ha tractat i 

s’ha parlat de tirar-ho endavant. I respecte al punt de les afectacions urbanístiques, segur que 

les podrem presentar d’aquí a un mes.  

Per tot plegat hi votarem a favor.   

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, creu que el consistori va votar que sí a la possibilitat que vingui 
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aquest centre perquè en teoria qui diu que no a un caramel? Ningú. Perquè aquest centre, si 

fos real, seria una oportunitat per a la ciutat, però ara mateix no hi ha el marc administratiu, no 

ens l’expliquen i els dies passen i no hi ha informacions. Quan el Sr. Galbany diu que això és 

una oportunitat històrica per tirar endavant un centre capdavanter, jo li he de dir que els 

centres integrats estan regulats i fa molts anys que funcionen. Respecte a l’Institut Miquel 

Biada, al seu moment, hi havia la proposta que fos un centre integrat i per fer-ho es requeria 

tot un procés llarguíssim de transformació del centre, seguint una sèrie de normes ISO, etc. 

Això no és nou i està més que fet a molts llocs de Catalunya.  

Dit això, sí que pot ser una oportunitat, però digui’ns quan, amb quin marc, amb quin procés... 

no ens diuen res i s’han saltat totes les vies d’interlocució, començant pel canvi de regidor i 

seguint per tots els fòrums d’educació de la ciutat. I digui’ns també quin impacte tindrà això 

sobre la FP ja existent a Mataró. Tot això ja ho va demanar el nostre grup el passat ple i volem 

concrecions.  

Sr. Galbany, es compromet al mes o a quin termini, respecte al primer punt de la proposta de 

resolució? No l’he entès i no voldria que després no compleixin amb el que diuen, com ja ha 

passat altres vegades i com veurem en un proper punt.                                                                                                                                       

 

 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, recorda que hi ha una 

comissió de planificació escolar dins del Consell Escolar Municipal, una comissió de 

planificació formada per regidors i on portem moltes hores treballant. I va sortir arran d’un ple 

monogràfic que vam dedicar a la planificació escolar, amb el compromís de tots. Per tant, 

almenys des dels grups de l’oposició estem complint perquè no parem de fer propostes.  

Aquesta comissió se’ns va dir que s’havia de reunir el 10 de desembre, es va anul·lar i no va 

ser fins al dia 17 quan ja s’havia parlat d’aquest centre en altres espais i, a més, a tres o 

quatre dies del ple on se’ns proposava de manera urgent aprovar aquest primer pas per a la 

cessió dels terrenys. I d’això ens queixem, d’aquesta falta de consideració per una banda i 

d’aquesta falta també de visió estratègica, de planificació de ciutat. I és per això que 

presentem aquesta proposta de resolució. No ens expliqui les bondats d’aquest centre, 

perquè és que tampoc no sabem com serà, ni sabem què hi ha al darrere. El que estem 

demanant és que ens posem a treballar sobre com volem aquest centre a la ciutat de Mataró. 

El que li estem demanant és que porti vostè la iniciativa i que no ens passi com altres 
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vegades que sigui des dels Serveis Territorials o d’un altre lloc que ens vinguin les coses 

donades. Pensi que qui més pot conèixer la ciutat som nosaltres i, per tant, ha de liderar. 

Trobem a faltar un lideratge, fonamental en aquests moments pel que fa a la qüestió 

educativa, i més en aquest trànsit del món educatiu al laboral i vinculat al territori. És una 

oportunitat però només si ho fem bé.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

14  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS–ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA PER INSTAR EL GOVERN MUNICIPAL A FER 

VALER DAVANT ELS SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT 

D’ENSENYAMENT MARESME-VALLÈS ORIENTAL ELS ACORDS 

APROVATS PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 6-3-2014 SOBRE 

PLANIFICACIÓ ESCOLAR A LA CIUTAT DE MATARÓ. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent: 

 
“Les darreres intervencions del president de la Generalitat de Catalunya pel que fa a temes 
econòmics, orientades a donar confiança als ciutadans i ciutadanes en el sentit que ja no és 
possible fer més retallades en els serveis bàsics com són l'educació i la sanitat, ens aporten 
valor moral a l'hora de presentar aquesta proposta de resolució. En paraules del mateix 
president: "en educació i sanitat s’ha tocat ós". 
 
Atès que el Ple Municipal del dia 6 de març de 2014 va aprovar el document titulat “Criteris de 
Planificació escolar a Mataró 2013-2016”, que tenia com a “finalitat ser el referent per a 
l’actuació municipal a la taula de planificació escolar i en el diàleg amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya”. 
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Atès que ja en la planificació escolar del present curs el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat va fer cas omís al que s'estipulava a aquest document, i per tant de l’opinió del 
govern municipal així com de tots els col·lectius que varen participar en la redacció del mateix. 
 
Atès que es van aprovar mesures absolutament contràries als acords del document, com la 
diferència de ràtio entre les escoles finançades amb fons públics, segons fossin de la xarxa 
pública o de la xarxa de centres concertats, la no superació de les ràtios de 25 i 30 per 
educació infantil i primer curs de secundaria respectivament, etc. 
 
Atès que darrerament el govern municipal ens ha sorprès amb propostes que res tenen a 
veure amb la planificació encetada en el document i que en cap moment han estat avalades 
mitjançant informes tècnics que les justifiquin i hagin pogut ser estudiats i consultats 
prèviament ni pels grups municipals que formen aquest consistori ni pels consells de 
participació involucrats en l’àmbit educatiu, com són el Consell Escolar Municipal i el Consell 
de la Formació Professional. 
 
Atès que sembla haver-hi hagut, per part dels Serveis Territorials del Maresme- Vallès 
Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, un canvi en la 
interlocució municipal pel que fa als temes educatius, menystenint al regidor d’Ensenyament 
d’aquest Ajuntament i a la vegada menystenint els documents aprovats per aquest Ple 
Municipal. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- No acceptar en cap cas ni en cap centre finançat amb fons públics un increment de 
ràtio per sobre dels 25 alumnes per aula a P3 i de 30 a 1r d’ESO. 
 
SEGON.- Aprofitar la davallada demogràfica natural al primer nivell d’educació infantil per fer 
una aposta ferma per a la millora qualitativa, iniciant una tímida reducció de les ràtios allà on 
sigui possible, evitant el tancament d’aules anunciat i fent una oferta que s’ajusti a un màxim 
de 24 alumnes per aula a P3, segons es detecti de les necessitats reals d’escolarització. 
 
TERCER.- No acceptar en cap cas ràtios superiors als 30 alumnes al primer curs de l’ESO en 
cap dels centres finançats amb fons públics. 
 
QUART.- Si es veu la necessitat d’obrir nous grups en el primer nivell de l’Ensenyament 
Secundari Obligatori, iniciar els tràmits pertinents amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat per a l’obertura del nou institut de secundària en els terrenys previstos de la Ronda 
Rafael Estrany, amb mòduls provisionals.” 
 

 

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

que la part expositiva de la proposta de resolució té una càrrega de lamentació important. 

Lamentació amb la qual nosaltres, de manera empàtica, ens solidaritzem, i ja avanço que 

donarem suport a la proposta. Lamentació perquè el treball i el debat que s’ha fet a nivell local 

sobre planificació no ha servit pràcticament per res. De fet, nosaltres, quan es van portar a 
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aprovació els criteris de planificació, ja no hi vam donar suport perquè ens temíem el que ha 

passat: que des de Serveis Territorials tirarien pel dret sense escoltar els agents locals.  

Respecte al primer acord, estem absolutament d’acord. No s’han d’augmentar mai ràtios per 

sobre dels 25 alumnes a P3 i 30 alumnes a Primer d’ESO, perquè això significaria degradar la 

qualitat educativa. Remarcar i lamentar que hi pugui haver diferències de ràtio entre l’escola 

pública i la concertada. És una molt mala pràctica que genera un greuge i s’ha d’esmenar. 

Pel que fa al segon acord, també hi estem d’acord. Nosaltres no veiem un perill la davallada 

demogràfica sinó que entenem que és una oportunitat per millorar la qualitat educativa en 

aquells centres on, per les raons que sigui, hi ha ràtios més baixes o menys demanda. Això 

obre la porta a projectes singulars, més personalitzats.  

Quant al tercer acord, també el compartim. No acceptaríem augments de ràtio per sobre de 30 

alumnes a Primer d’ESO. 

I, respecte al quart acord, hi podríem fer matisos. El quart punt posa sobre la taula un debat 

troncal sobre la planificació escolar a la ciutat, perquè aquest acord ens remet a una pregunta 

clau: què farem amb l’augment del cens demogràfic que preveu necessitats de noves places 

als cursos de Secundària a partir del 2017? Ara mateix no tenim espai on encabir tots aquests 

alumnes. Com ho farem? Històricament es preveia un centre educatiu, un institut, a la ronda 

Rafael Estrany. Nosaltres pensem que és una iniciativa interessant, però de la qual ara mateix 

no se’n sap res. El terreny està preparat, però no tenim cap indicació des de Serveis 

Territorials, ni la Generalitat, que hi hagi voluntat de tirar-ho endavant. Per tant, estaríem 

d’acord que s’haurien d’iniciar els tràmits perquè les obres comencin ja i al 2017 l’institut ja 

estigui obert. El que no veiem tan clar és el fet que es pugui fer de manera provisional amb 

mòduls. No perquè els mòduls puguin ser una alternativa més o menys dolenta, sinó pel fet 

que si és provisional a la llarga acaba sent més car. És millor apostar per espais ja definitius.  

Aquí hauríem de fer una esmena o un replantejament: a nivell educatiu estem veient que la 

demografia no és regular i tenim puntes en què en unes generacions necessitem més escoles 

per a Primària, i en altres, més per a Secundària. Com ho podem arreglar? És difícil però hi ha 

soluciones: arquitectònicament hauríem de tendir a buscar espais on fos compatible tant 

l’educació infantil com l’educació per als més grans, readaptant els espais a les noves 

necessitats a través de nous materials o sistemes. Estic convençut que arquitectònicament 

s’hauria de forçar perquè sorgissin alternatives. 

Aquesta proposta parla de construir el nou institut a Rafael Estrany, però també hi ha altres 

possibilitats que cal tenir en compte a l’hora de planificar. Tenim l’escola Joan Coromines 

també en un terreny reservat, i per què no podem demanar ja que s’iniciïn els tràmits perquè 



 45 

es comenci a construir l’escola adaptant-la a una escola-institut? I així aquesta escola ja 

podria agafar part de la demanda 2016 i cobrir aquestes places. O també es podria fer això a 

l’escola Angeleta Ferrer? 

Suposo que des de Serveis Territorials deuen comptar, si s’arriba a fer l’FP integral, que 

aquest trasllat cap al nou centre buidaria algunes aules de Secundària en aquells instituts on 

es compagina l’ESO amb l’FP, però també s’hauria de tenir en compte que molts cursos d’FP 

es fan a la tarda. Per tant, l’augment de places no seria tant. 

He volgut plantejar aquests diferents escenaris perquè la gent entengui que és un tema 

complex i que necessita un treball participat, des de la base, i tenint en compte moltes 

realitats. Això és el que reclamem que no ha passat fins ara. El que ha fallat d’arrel és la 

relació que hi ha entre Serveis Territorials i el món educatiu local. Serveis Territorials actua 

unilateralment sense tenir en compte la participació ni el propi Ajuntament. No ens en sortirem 

fins que no s’acabi establint una taula de negociació bilateral entre Serveis Territorials i l’àmbit 

local, no només per dialogar, sinó també per intentar arribar a acords que ens permetin 

conjuntament fer una planificació educativa acurada i adaptada a la nostra realitat.  

Hi ha altres temes com el de la zona única, etc.  

En definitiva, donarem suport a la proposta de resolució, deixant clar que això amb una 

proposta no ho solucionarem. Necessitem dialogar, presentar propostes i una interlocució 

directa amb Serveis Territorials.   

 

 

 

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

anuncia la seva abstenció. Entenem el fons de la proposta, el neguit de la Sra. Calvo, però no 

entenem massa bé algunes de les coses que se’ns proposen, com ara per què el primer i el 

tercer dels acords són pràcticament calcats.  

Crec que tots coincidim en la necessitat de tenir una planificació escolar com cal, rigorosa, 

que tingui en compte tots els condicionants i factors importants de la ciutat, però hi ha una part 

que se’ns escapa: es parla de tancament d’aules en la part expositiva i oblidem a la meitat 

dels centres de la ciutat... Recalcar tant els centres mantinguts amb finançament públic no em 

sembla bé, penso que o ho fem per a tots o no ho fem per a ningú. Perquè, què passa amb 

els centres concertats quan baixin d’una ràtio de vint i els tanquin una aula? També tenim dret 

a menjar els professors de la concertada. A hores d’ara, si baixem de vint aquella aula se’n va 

i se’n va el suport de la Generalitat. O ho fem d’una manera més àmplia i per a tots o no ho 
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fem per a ningú. I no vull entrar en debats de qui té una condició socioeconòmica més alta o 

més baixa, si una concertada de barri o una pública situada en un altre lloc de la ciutat, o qui 

paga més d’extraescolars... 

El debat que hem de fer és conjunt i sí que és cert que moltes vegades allò que acordem en 

sessions plenàries monogràfiques serveix de molt poc. Però sí que hi ha una part on nosaltres 

tenim poc a dir. Des d’aquí podem dir el que vulguem, però la realitat és bastant més crua i 

probablement amb la baixada demogràfica que dèiem ens trobarem d’aquí a poc que hi hagi 

centres de la ciutat plenament sostinguts amb fons públics on algú es plantejarà tancar alguna 

aula, però també amb centres mig mantinguts amb fons públics que també es poden veure en 

aquesta situació. 

Estem plenament d’acord amb el punt quart, però respecte a tota la resta de punts ens 

agradaria poder parlar-ne més, entenent que hi ha una part que ens sobrepassa i que no 

depèn de nosaltres com a Ajuntament.  

També vull dir que ens continua arribant gent —tot i que no amb el mateix volum d’anys 

anteriors— que continua quedant-se fora del centre que tria perquè els seus fills desenvolupin 

la seva escolarització. Fa sis, set o deu anys ens trobàvem amb alguns centres on centenars 

de nens de P3 es quedaven fora i ara passa amb cinc o sis, però sóc incapaç de dir-li a uns 

pares que el seu fill no entra perquè li ha tocat el número 29. 

Per tot plegat ens hi abstindrem, tot i compartir gairebé la totalitat del que diu la proposta.  

 

 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, explica que aquesta 

proposta de resolució posa de manifest els criteris que ja vam treballar tant als diferents actes 

de participació, als consells territorials, al Consell Escolar Municipal, com a la mateixa 

Comissió Municipal d’Educació. Aquesta proposta sorgeix, igual que l’anterior, perquè 

desconfiem i no veiem els resultats de tot allò que treballem als diferents espais que ja he 

esmentat, ni veiem empatia.  

El que estem demanant és compromís a l’hora de defensar aquests criteris aprovats no 

només pel ple, sinó per la ciutat, per tota aquella gent que ha format part del procés 

participatiu i integra el Consell Escolar. Estem demanant lideratge i compromís.  

Respecte a les ràtios, de vegades quan ens fixem en països que tenen millors resultats 

educatius, sobretot és per una qüestió de ràtios, entre altres coses. Menys nens a l’aula 

significa més atenció per part dels mestres i, per tant, millor desenvolupament individual com 



 47 

a alumnes i persones. El que demanem en aquests criteris és que, aprofitant la baixada 

demogràfica, abaixem ràtios. És una qüestió pedagògica i educativa. Però també hi ha una 

altra raó quan diem que anem alerta de no tancar escoles. L’escola té un efecte dins mateix 

de l’equipament però també té un efecte en el seu entorn. L’escola és un element 

cohesionador del seu barri, dels carrers, etc., i per això la nostra insistència en abaixar ràtios i 

mantenir escoles, perquè tenen una influència positiva, d’equitat, de cohesió, etc. Per això 

també defensem l’institut Rafael Estrany: ja es va deixar tot a punt per poder fer tota la 

tramitació perquè es pugui construir. Això del centre d’FP integral no sabem si afectarà la 

construcció de l’institut allà a Rocafonda. Volem pensar que no, però és una qüestió que 

s’haurà de parlar i d’aquí les nostres temences.  

Pel que fa al tema d’institut-escola, que creiem que també és una possibilitat, en aquest tema 

hem de pensar com a ciutat quins són els projectes educatius que des de la ciutat podem 

valorar perquè siguin institut-escola. Quins projectes educatius amb prou components tenim 

ara mateix perquè puguin passar a ser un institut-escola? I no aplicar la fórmula més fàcil i 

que ja ens ho trobem fet, com amb el tema de l’escola Angela Bransuela. Valorem altres 

aspectes. 

En definitiva, aquesta proposta de resolució demana lideratge i compromís i és per això que 

nosaltres la votarem favorablement.   

 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, admet que no està massa 

d’acord amb el redactat de la proposta, però sí que coincidim amb bastants punts. Vostè que 

té una llarga experiència amb matèria d’ensenyament, sap que és la Generalitat qui hi té 

l’última paraula. Ara bé, els ajuntaments podem negociar, pactar, condicionar, que és el que 

aquest Ajuntament està fent amb aquest document que tenim aprovat de criteris de 

planificació escolar 2013-2020. Un document que, encara que algun partit polític no ho cregui, 

és molt útil i ens ha servit moltíssim per tenir ara la proposta que tenim plantejada de cara al 

curs vinent. És una guia que ens marca el camí. També és un document viu, amb uns 

objectius que s’han d’aconseguir en l’horitzó 2020 i al més aviat possible.  

Per tant, hi ha raonaments de l’articulat de la proposta que ens podrien fer plantejar 

l’abstenció, però l’acceptarem.  

El que sí que voldria afegir és que en el primer punt hi estem d’acord, perquè ho tenim als 

criteris de planificació, però caldria afegir-hi com a criteri general, per exemple, la ràtio 25, 
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perquè hi ha casuístiques particulars, com el cas de dos germans bessons, a veure qui els diu 

que no poden entrar? Es donen situacions d’aquestes. 

Respecte al segon punt, hi estem compromesos i ho teníem al document de criteris.  

Pel que fa al tercer punt, també el tenim inclòs. 

I el punt quart, si es veu la necessitat, caldrà fer realitat aquest nou institut, però hem de tenir 

en compte també aquesta nova variable del nou centre d’FP integral. 

 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, recorda que aquesta proposta de resolució el que fa és recollir 

els acords que hem pres tots en un document. Per tant, em sembla lògic que també el grup de 

CIU hi voti favorablement.  

No obstant això, hi ha algunes coses a les quals no podem dir que sí ara i després que vagin 

d’una altra manera, com ara no mostrar-nos quina és la interlocució que vostès tenen amb 

Serveis Territorials. Com a grups municipals no hem tingut cap informació de tot aquest 

procés fins al 17 de desembre, en què ja se’ns parla de com està planificat el proper curs 

escolar. Aquests criteris eren un document viu que entenem que té estires i arronses i no tot el 

que veu el municipi ho veu igual el Servei Territorial. Fins aquí, ho entenem. Però el que no 

podem entendre és que el regidor no parli amb els grups municipals, amb el Consell Escolar, 

amb la comunitat educativa, etc. Vostès van fer un procés participatiu en què van parlar amb 

tothom (tots els directors dels centres de la ciutat, tots els consells escolars de centre, el 

consell escolar municipal, el consell territorial...) i nosaltres els ho vam valorar, però després 

resulta que del procés participatiu el primer any, on som ara, el 2014-15, ja s’incompleixen els 

primers acords: la ràtio igual a totes les escoles de la ciutat.  

No vull obrir velles polèmiques. Nosaltres no tenim cap problema amb l’escola concertada: 

entenem que aquesta juga una funció i que, en un moment donat, l’escola concertada ha de 

millorar el seu concert per seguir funcionant, però no se li pot pagar amb prebendes donant-li 

l’autorització a partir d’un decret que en lloc de 25 alumnes, en tinguin 27 o 28, que és el que 

s’està fent aquí per ordre del director del Servei Territorial. Hi ha llocs de Catalunya on el 

Servei Territorial no ha autoritzat aquesta ampliació, perquè entén que el territori ha de jugar 

amb les mateixes cartes. No es rep la mateixa educació en una aula de 28 que de 25. Per 

tant, indirectament al nostre territori no estem advocant per la millora de la qualitat educativa.  
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És cert que el regidor no té capacitat per modificar el concert, això li hem de demanar a la Sra. 

Rigau, però l’aplicació concreta d’aquesta norma que permet als centres concertats ampliar la 

ràtio qui l’autoritza finalment és el director del Servei Territorial, que és lliure de decidir allò 

que convé i no convé al territori en matèria educativa. Però davant d’això no hi ha ni l’oposició 

ni el lideratge des del grup del govern per plantar-li cara.  

Nosaltres entenem que quan estem demanant mantenir la ràtio és una qüestió vital. En 

aquests moments hi ha 31 grups de la ciutat que tenen més de 25 alumnes. D’aquests 31, 24 

corresponen a l’escola concertada, el que vol dir que estan tenint bastants més alumnes per 

aula. Hem de vetllar per l’educació de tots, dels que van a una i dels que van a l’altra.  

Com ho hem de fer? Què ha fet el senyor regidor perquè això no sigui així? No hem vist ni 

l’acta de cap comissió mixta entre el Servei Territorial i l’Ajuntament. No ens ha traspassat cap 

informació de com van les negociacions i donen per fet que això serà així i que a la pròxima 

convocatòria de preinscripció hi haurà dos grups menys de P3 a la ciutat. Per què? Als criteris 

de planificació vam acordar que abans d’això, faríem tots 25. Sembla raonable. Fins i tot el Sr. 

Mas ho diu en la seva compareixença en matèria educativa. Per què la ciutat ha de rebaixar 

aquests plantejaments? Al final tindrem una ciutat amb pitjors condicions educatives quan el 

seu govern s’acabi. Per tant, hem de parlar de tot plegat.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

municipal Socialista (8), corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (1),  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: 6,  corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular 

de Catalunya (5) i corresponent al regidor no adscrit (1). 
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15  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER NO 

MALBARATAR, AMB LA CONSTRUCCIÓ DE PISOS, ELS TERRENYS 

ESTRATÈGICS DE LA ZONA IVECO-PEGASO. 

 

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

presenta la proposta següent : 

 
“El Ple municipal del 4 de desembre de 2014 va aprovar provisionalment el Pla de millora 
urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera, promogut i presentat per PUMSA, i redactat amb 
col·laboració i sota la direcció del servei tècnic municipal. 
 
Aquest és un sector urbanístic estratègic de ciutat: un terreny gran, situat a primera línia de 
mar, al costat del Tecnocampus, amb connexió directa amb l’autopista i proper a l’estació de 
trens. 
 
Aquest terreny formava part de les zones industrials que poc a poc s’han anat requalificant per 
fer-hi pisos. L’esclat de la bombolla immobiliària ha aturat el desenvolupament urbanístic del 
sector Iveco-Pegaso atès que els projecte era inviable econòmicament. 
 
Els darrers anys s’han fet diverses modificacions del Pla de Millora Urbana per intentar 
avançar la construcció d’habitatges en aquesta zona. El Ple de desembre  de 2014 ha aprovat 
la darrera versió d’un projecte que malbarata uns terrenys que, de ben segur, seran 
necessaris per futurs projectes de ciutat. 
 
Mataró ha de créixer en iniciatives potents que aportin llocs de treball,  coneixement, 
innovació, benestar, millor mobilitat, que dinamitzin la ciutat i la situïn en el mapa... Però en 
cap cas ha de créixer en més pisos atès que tenim un gran estoc d’habitatges buits, 
majoritàriament en mans d’entitats bancàries i promotores, que els retenen per especular. 
 
A Mataró només queden dos espais urbanístics (Iveco-Pegaso i la zona de l’antic 
Abanderado) amb prou dimensions i ben situats per desenvolupar aquests projectes potents 
per fer créixer la ciutat en qualitat de vida. 
 
Entre Barcelona i Girona només hi ha una peça universitària com el Tecnocampus. La seva 
joventut, a diferència d’altres universitats, li permet una àgil adaptació (amb cursos, graus i 
post graus) a les noves tecnologies. 
 
Una instal·lació universitària així, mereix un mínim entorn tecnològic, educatiu i empresarial 
adequat, com a suport i acompanyament, aprofitant els terrenys del seu entorn i fent més 
efectiva la seva connexió amb la ciutat i la resta del país. 
 
Els terrenys del sector Iveco–Pegaso són exactament, avui, aquests terrenys. I com que no 
n’hi ha massa més a la ciutat, no els podem malbaratar: els tenim precisament al costat del 
Tecnocampus. 
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Aquests terrenys caldria guardar-los i dosificar-los, a la reserva, per recolzar el potencial de la 
ciutat i del Tecnocampus. 
 
Utilitzar-los ara per a activar el sector de la construcció, sigui de pisos, locals, residències o un 
hotel, és un greu error. 
 
Hi haurà altres sectors a la ciutat, o a la comarca, per activar el sector de la construcció, però 
fixar-nos precisament en aquest, amb els usos que preveu l’actual PMU-11, és frenar i limitar 
un dels actius de la ciutat: el Tecnocampus. 
 
La rendibilitat a curt termini, fins i tot l’econòmica, no ens pot fer perdre la rendibilitat a llarg 
termini d’aquest sector com a peça clau de ciutat. 
 
La recent petició del Departament d’Educació de la Generalitat d’un solar per construir un nou 
centre de Formació Professional Integral, demostra que aquests terrenys estratègics, situats 
just al costat del Tecnocampus, són i seran necessaris per a altres usos que no són el 
residencial. El mateix centre de Formació Professional, si es fa, naixerà limitat d’espai perquè 
estarà rodejat de pisos.  
 
És per tot això que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple municipal l’adopció dels 
acords següents: 

1. Iniciar l’anul·lació de l’actual Pla de millora urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera per 
inviabilitat econòmica i sobretot per no malbaratar aquests terrenys estratègics de 
ciutat. 

 

2. Iniciar els tràmits de redacció d’un nou Pla de Millora Urbana del sector Iveco-
Renfe/Farinera per dosificar, a la reserva, aquests terrenys estratègics i destinar-los a 
desenvolupar el potencial socioeconòmic i educatiu del Tecnocampus i de la ciutat. 

3. Trametre aquests acords a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

4. Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades, de conformitat 
l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal.” 

 
 
 

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor no adscrit, manifesta que l’actual PMU-11 li agrada 

malgrat tingui les seves mancances. A l’enunciat de la proposta es diu que a Mataró només 

queden dos espais urbanístics (Iveco-Pegaso i la zona de l’antic Abanderado) amb prou 

dimensions i ben situats per desenvolupar aquests projectes potents per fer créixer la ciutat en 

qualitat de vida. Crec que s’han deixat el de Can Fàbregas, que gràcies a vostès està i serà 

igual que els altres. Hi votaré en contra.  
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa, diu que els agrada molt alguna de les coses que diu la CUP en la 

seva proposta de resolució, en concret la defensa aferrissada que fa del TCM com un element 

important per a la ciutat, de gran potencial, i com a actiu de Mataró, perquè veritablement ho 

és i està sent un èxit. Recordem que és un projecte gestat en governs anteriors d’esquerres. 

Ens felicitem de la defensa que en fa la CUP. 

En segon lloc, voldria recordar el que vaig dir al ple del 3 d’abril d’aquell mateix any, quan es 

feia l’aprovació inicial del Pla General d’Ordenació Municipal, referit a l’àmbit de Cal Collut, 

Carretera de Mata, etc. En la meva intervenció jo instava ja el govern a plantejar-se, en lloc 

d’anar a pedaços, la  necessitat d’una modificació substancial del Pla General. Pensem que 

en aquests moments li caldria a la ciutat aturar-se i reflexionar, com també proposa la CUP, 

sobre quin model de ciutat volem per al segle XXI, ateses les dificultats que tenim per fer 

créixer la ciutat d’una determinada manera. Podríem plantejar-nos anar més enllà d’aquesta 

redacció, que ells ens proposen, del nou PMU, precisament perquè necessitarem molt 

probablement desenvolupar no només el TCM sinó també la possibilitat afegida d’incorporar 

noves peces tant del sector educatiu com d’inversió per a la ciutat.  

En el benentès que segurament el desig podrà més que la realitat en aquests acords, 

nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució.  

 
 
 
 

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

que el seu grup municipal va donar suport al ple ordinari del mes passat al PMU d’Iveco-

Renfe-Farinera i, per tant, ara no poden donar suport a la proposta de la CUP.  

Creiem que a aquest sector se li ha de donar vida d’una vegada per totes, perquè és un sector 

que a dia d’avui deixa molt que desitjar. En aquest pla s’ha de treballar per ampliar-ne els 

usos, per tal que no només hi hagi habitatges, per tal que també hi hagi activitat econòmica, 

així com també activitat lligada al TCM. Per tant, és un sector amb tot tipus d’activitat.  

És per això que hi votarem en contra.  
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 

anuncia el seu vot contrari sense afegir més comentaris perquè aquest debat ja el van tenir el 

ple passat.  

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

Ambient i Sostenibilitat, no accepta la proposta perquè parteix d’una premissa que no 

és veritat i que és que tots aquests terrenys són propietat de l’Ajuntament. És inviable 

l’expropiació de tot aquell sector; inviable econòmicament: no només la compra de 

tots aquells terrenys, sinó també posar en tot aquell espai uns equipaments que 

després s’han de mantenir.  

Aquest sector té 4 espais molt importants per 4 equipaments públics, un d’ells és el 

que abans ha entrat en debat i que es podrà cedir a la Generalitat. I després n’hi ha 3 

més.  

M’agradaria també deixar clar que aquesta modificació d’Iveco es va produir el 2007 i 

el que s’ha fet a les últimes modificacions que hem portat en aquest ple és una 

ordenació diferent que permeti principalment, Sr. Safont-Tria, que no s’hagi de 

destinar necessàriament a residencial, perquè tots en aquest ple hem entès que el 

residencial ja no és el moment i, per tant, hem de permetre que hi hagi usos mixtes. 

Aquest espai permet el residencial i el terciari amb usos mixtes. És una de les 

modificacions més importants que s’ha fet amb el total consens de la majoria dels 

partits.  

Em sembla que una de les coses que també diu aquesta proposta i que és 

inacceptable és que ens ho podem tornar a plantejar. Vivim en un món on els 

propietaris tenen uns drets urbanístics que estan adquirits i tenen un valor i, per tant,  

no qualsevol govern ni qualsevol ple pot, sense diners, modificar els aprofitaments de 

les propietats dels seus ciutadans.  
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, 

creu que el debat de fons és el model de ciutat. Nosaltres ens hem oposat a un model de 

ciutat en què s’ha anat construint i s’han anat ocupant terrenys importants.  

Vostè diu que ara hi han posat l’ús terciari, però ho han fet perquè el mercat no es pot menjar 

tants pisos, era inviable. I el que han anat fent ha estat anar-ho modificant. 

Parla dels propietaris, però ells són els primers que presenten al·legacions en contra d’aquest 

PMU. No hi estan d’acord perquè estan en contra dels seus interessos. Per tant, tampoc 

compten amb el suport dels propietaris de la zona. 

Vostè diu que si hem de fer-hi equipaments i els hem de mantenir és inviable, però nosaltres 

estem dient que la ciutat d’aquí a un any, cinc o vint anys necessitarà espais perquè les 

ciutats amb el temps tenen noves necessitats, es creen nous projectes, etc. I una ciutat potent 

com Mataró, capital de comarca, necessitarà estratègicament fer projectes potents en espais 

grans. Penso que aquests espais els hauríem de tenir a la reserva, mantenint-los perquè no 

es degradin i reservar-los per a més endavant. Les futures generacions també tenen dret a 

tirar endavant iniciatives en espais potents, tant des de l’àmbit públic com privat.  

És evident que hi ha dificultats, no dic que sigui senzill. Hi ha aquí interessos adquirits, perquè 

s’ha fet una mala gestió política i s’han comès errors polítics, i és per això que hi ha dificultats. 

Però això no vol dir que no puguem intentar aturar-nos i mirar si en un futur tenim les eines 

polítiques adients perquè això pugui ser el que tots pretenem: una zona on es generi feina, 

noves tecnologies, projectes educatius, etc.  

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

que la gestió urbanística és la finalitat i no l’instrument pot induir a alguns errors que ha sentit 

durant el ple. Pensar que la revisió del Pla General que nosaltres hem demanat durant aquest 

mandat acaba sent la solució de tot és ignorar com es fa una revisió de Pla General. Si en 

aquest moment tenim 16.000 metres quadrats per a aquest institut de Rocafonda, que tothom 

reivindica —peça que ja existia a la proposta de revisió del Pla General de l’any 96 i que les 

instàncies superiors d’urbanisme del país ens van tombar—, és perquè ho vam aconseguir per 

la via de la modificació del Pla General, fent un discontinu entre la zona de Cirera industrial i 

de Rocafonda. Per tant, els instruments de gestió urbanística serveixen fonamentalment a un 

model de ciutat.  

Celebro sentir al Sr. Safont-Tria debatent sobre el model de ciutat, un debat que des del 

govern municipal no hem sentit durant quatre anys. Els governs anteriors tenien un model de 
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ciutat, equivocat o no, segons qui ho miri, i el que preteníem era també que això no fos les 

taules de la llei, sinó que es pogués anar adequant, com s’ha fet en aquest moment per part 

del govern municipal i per això els hem donat suport. I així hem aconseguit que hi hagi més 

terciari encara (70% de terciari i 30% d’habitatge al Rengle i 30% de terciari i 70% d’habitatge 

a Iveco-Pegaso). Per tant, l’urbanisme serveix per anar-se adequant als moments i 

necessitats de la ciutat, i també amb la previsió del model de ciutat.  

Està clar que el Pla General s’ha de revisar i el proper govern municipal ho haurà d’abordar. 

Han passat gairebé vint anys des que es va gestar l’anterior pla i no és una tasca que es fa en 

dos dies, perquè afecta moltes persones que també tenen interessos legítims també: 

propietaris, veïns, etc.  

Però si en aquest moment podem parlar de sòl públic al sector d’Iveco Pegaso és perquè s’ha 

fet gestió urbanística. Que n’haguéssim volgut tenir més, evidentment. I si haguéssim pogut, 

tot. Però s’han de respectar uns determinats percentatges, ponderacions, etc., entre el sòl 

públic i el privat, zones verdes, equipaments, etc., perquè així ens hi obliga la pròpia Llei 

d’Urbanisme.  

D’altra banda, observo el debat amb cert divertiment: quants pares i padrins li surten al TCM 

ara? Doncs quan es parla dels deutes i la gestió, també han servit per tenir el TCM i poder 

desenvolupar el sector d’Iveco Pegaso amb la compra d’una part important del solar a una 

empresa que se n’anava de la ciutat, etc.  

La gestió urbanística, per tant, serveix per anar generant les oportunitats que la ciutat reclama, 

els equipaments que els veïns necessiten, etc. I ara estem en l’endreçament de la façana 

marítima, del front litoral des de la riera d’Argentona fins a la riera de Sant Simó. El que cal és 

tenir-ho clar i anar treballant amb un projecte global d’ordenació del front marítim generant les 

oportunitats que la ciutat necessita, també les d’habitatge, perquè el dret que tenen els 

mataronins a viure a la seva ciutat també l’hem de tenir en compte. Pensin que no tenim un 

parc buit d’habitatge tan elevat com el que puguin tenir altres ciutats comparativament. Buscar 

l’equilibri entre residencial i terciari és important. La sectorització de la ciutat no és un bon 

model, tal com s’ha demostrat, perquè genera desertització dels espais en determinades 

hores i dies de la ciutat i s’ha d’anar sempre que es pugui al model d’activitat mixta. La solució 

que hem trobat amb la modificació que ens va plantejar la regidora pensem, doncs, que és 

correcta.  

Per tot plegat, votarem en contra de la proposta de la CUP, tot i que celebrem que puguem 

parlar d’urbanisme.  

 



 56 

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 3,  corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 

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

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

Vots en contra: 23, corresponent als membres del grup municipal de Convergència 

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

(8), corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5), corresponent als membres del grup 

municipal de Plataforma per Catalunya (1) i corresponent al regidor 

no adscrit (1). 

Abstencions: Cap.  

 

 

En aquests moments marxa de la sessió la Sra. Nuria Aguilar, regidora del grup municipal 

Socialista. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

16  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS–ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA SOBRE LES POSSIBLES EXTERNALITZACIONS QUE 

ES PODRIEN APLICAR A L’HOSPITAL DE MATARÓ. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, demana retirar la pregunta.  
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17  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS–ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA EN 

RELACIÓ A LA “FESTA DEL CEL”. 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent: 

 

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

 

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

Festa del Cel és un punt que sempre està a la comissió informativa de Promoció Econòmica 

des que es va celebrar, però és cert que encara falta el detall de despeses perquè encara la 

negociació no s’ha tancat amb l’asseguradora. Donaré el màxim de dades possibles i, si hi ha 

necessitat de més detalls, per escrit o a la informativa ja els hi facilitaré.  

A nivell de cost directe de la festa, parlem de 360.000 euros, que inclou els 250.000 del 

concurs de gestió que va guanyar Millennials, i en aquest apartat de 360.000 euros estem 

reclamant uns 220.000 euros (el 60%) a l’asseguradora. Aquest tema encara està obert.  

Despesa indirecta: aquí hi ha dos conceptes. El primer són inversions que queden ja per a la 

ciutat per a diversos anys: plans de seguretat o millores en la senyalització. I despeses de la 

dinamització, que les haguéssim tingut igual si haguéssim fet una nova edició del Mataró 

Opportunity Weekend, que són 75.000 euros. I despesa extra de recursos humans: 80.000 

euros. Per tant, la despesa indirecta puja a 155.000 euros.  

El resum de totes les despeses és d’aproximadament 500.000 euros.  

A nivell d’ingressos d’administracions públiques, parlem de 158.000 euros (150.000 euros de 

la Diputació i 8.000 euros de la Generalitat). I a nivell de patrocinis privats, de 60.000 euros.  

Per tant, 218.000 euros en total d’ingressos directes. 

Respecte a ingressos indirectes (informació que ja se’ls ha fet arribar a través d’un informe 

exhaustiu del Servei de Promoció de Ciutat al mes de novembre), la despesa feta pels 

assistents: 66.000 euros. Són 650.000 euros. I ingressos equivalents a l’impacte mediàtic: 

610.000 euros.  

Per tant, 1.500.000 euros d’ingressos estimats totals.  

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, recorda que el regidor al seu moment va insistir que com a 

màxim això ens costaria menys de 250.000 euros i anem pels 515.000. Respecte al tema de 

l’asseguradora, que és un tema conjuntural que es va produir per la desgràcia del clima, ja 
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veurem quant ens retornen. A més, entenc que aquests números no són finals i que aquesta 

quantitat pot créixer.  

Pel que fa a l’impacte mediàtic, m’agradaria saber com el calculen, perquè podrien ser 

400.000 euros, 610.000 euros o 1.200.000 euros. Sé que em dirà que els càlculs es basen en 

estudis fets, però suposo que aquests estudis també estan una mica dirigits cap a una finalitat 

concreta, que és la d’incrementar aquest impacte mediàtic de manera que els números 

quadrin. 

Li reclamo de nou l’informe complet al més aviat possible, independentment de la negociació 

amb l’asseguradora. Això no canvia la inversió que s’ha fet a la ciutat, una inversió que per a 

nosaltres està de més.  

També li volem recomanar que no comprometi el govern que vingui de les properes eleccions 

amb una festa que no voldrà celebrar en aquesta ciutat, almenys si nosaltres fóssim al nou 

govern.  

 

 

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, respon que no hi 

haurà més costos.  

Vostè qüestiona un estudi d’impacte mediàtic que és objectiu i públic, en tot cas ja l’hi faré 

arribar.  

Un impacte valorat objectivament d’1.500.000 euros sobre 500.000 euros multiplica per tres la 

inversió. I si recuperem el que no es va poder fer de l’espectacle (200.000 euros), la 

multiplicaríem per cinc. Ni aquí ni a Barcelona es fan actes amb aquest retorn ni aquesta 

revalorització de ciutat.  

Nosaltres creiem que va ser clarament un acte de revalorització de ciutat i pensem que si 

tornem a fer la festa aquest any i els següents seguirem invertint en aquesta revalorització.   
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18  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  

SOBRE LA SITUACIÓ DELS DESNONAMENTS APROVATS EN EL PLE 

DEL MES DE SETEMBRE. 

 

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

següent: 

 
“Amb data 15 de desembre hem rebut resposta de la regidora d’urbanisme a la nostra 
pregunta per escrit sobre el compliment dels punts 8è i 9è del Ple Municipal del passat mes de 
setembre.  
 
Celebrem que s’hagin trobat solucions a uns desnonaments que, com ja vàrem dir en el 
mateix Ple, ens semblaven precipitats i per altre costat, no s’havien esgotats totes les vies de 
mediació possibles amb les famílies afectades.  
 
Igualment celebrem que s’hagués reunit la Comissió de prevenció de desnonaments per 
insolvència sobrevinguda i involuntària, tal com vàrem demanar en el mateix Ple del mes de 
setembre. Sens dubte,  aquesta situació no s’hauria produït d’haver-se reunit aquesta 
comissió prèviament al Ple tal com indiquen el sentit comú i la prudència política.  
 
Lamentem que la regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum no volgués 
atendre la nostra petició de deixar sobre la taula, fins tenir uns informes més complerts, 
l’aprovació d’aquests desnonaments, demostrant la manca de rigor i sensibilitat i provocant 
que les decisions preses pel Ple municipal, màxim òrgan de govern de la ciutat, hagin hagut 
de ser corregides per una comissió de participació. Si més no ens trobem davant una situació 
insòlita en la història del consistori.  
 
Entenem que en tots els assumptes del Ple, i especialment en aquells que poden tenir 
connotacions socials importants com els esmentats, cal actuar sense precipitacions, amb tot el 
rigor i amb total la sensibilitat per evitar situacions com les creades en el passat Ple del mes 
de setembre. 
 
És per això que volem formular el següent Prec: 
 
1.- El govern municipal, i en especial la regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i 
Consum, actuarà amb la màxima cura i rigor possible en totes les actuacions municipals 
d’especial interès social.” 
 

 

 

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

Consum, accepta el prec. Sempre s’intenta fer tot el millor possible, amb el rigor i la cura que 

cal. 
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El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, celebra que la regidora 

accepti la seva petició. 

Al ple de setembre la regidora no va voler atendre la nostra petició de deixar sobre la taula 

l’aprovació d’aquells desnonaments fins a tenir més informació, fins i tot el senyor Alcalde li ho 

va arribar a dir. Però vostè ens va respondre: “No ens agrada arribar a aquest punt, però 

tampoc ens agrada tenir una llista d’espera de gent que ho necessita, que està veient com 

s’expulsa de les seves cases les seves famílies, i tenir en aquests pisos unes famílies que no 

han pagat perquè no han volgut i es neguen a col·laborar amb els treballadors socials i amb 

l’administració. És una situació insostenible. Arriba un moment que s’han de prendre 

decisions. Si ens toca fer-ho avui en aquest ple els que hi votarem a favor, doncs endavant.”  

Això que va dir vostè i el que ens acaba de dir ara lliga poc.  

En tot cas, li agraïm l’acceptació del prec i demanem novament que en aquests temes siguin 

molt curosos. Pensin que en aquell ple, vostès van acordar, amb el suport d’altres grups, fer 

fora aquestes famílies de casa seva. I després s’han trobat les solucions, fora del ple 

municipal i a corre-cuita. 

Esperem que una situació tan lamentable com aquesta no es torni a repetir.  

 

 

 

19  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA DECISSIÓ DEL 

NOMENCLATOR D’ADJUDICAR EL NOM D’UNA PLAÇA DE LA CIUTAT 

AL BEAT MÀRTIR DR. SAMSÓ. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“Al passat Ple del novembre de 2014 es va atorgar diferents noms a vials de la nostra ciutat tal 
i com havia recomanat la Comissió del Nomenclàtor. 
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En el moment de consultar els expedients varem comprovar com entre d’altres quedava 
pendent el donar nom als jardins que han de ser del Beat Samsó. També varem comprovar 
com aquesta decisió incomodava a un partit polític que a dia d’avui ni tant sols té 
representació al nostre Ajuntament. 

 
No ens volem estendre, ja que en més d’una ocasió en expressat la nostra discrepància en 
com s’arraconen uns noms i es dona prioritat a uns altres , però creiem que pel significat que 
té de tancar ferides del passat, pel gran esdeveniment que va suposar la beatificació del Dr. 
Samsó aviat farà 5 anys, que recordem va ser la primera beatificació que es feia a Catalunya 
en 9 segles i va ser una cerimònia multitudinària en la que es van abocar moltes entitats i 
persones de la ciutat. 

 
És per tot això que presentem les següents preguntes: 

 
-  Es pensa portar a terme la decisió de la Comissió del Nomenclàtor sobre el nom del Beat 
Samsó? 

 
-  S’ha estudiat un canvi d’ubicació? Tot i que nosaltres pensem que el que es va pensar a 
prop del cementiri on va ser afusellat és l’idoni.” 

 

 

 

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

Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, expressa que no hi ha cap inconvenient 

a fer-los arribar l’escrit. 

Vull deixar constància que el grup polític a qui vostè fa referència en la part expositiva, que és 

ERC, fan arribar les seves propostes a la Comissió del Nomenclàtor, com fan moltes entitats i 

molts particulars. En l’escrit, ERC demana que el nom de Dr. Samsó es tiri endavant. El que 

no qüestiona és l’espai, però està a favor que aquest nom es posi en algun espai de la ciutat.  

Pel que fa a la resposta a les seves preguntes, sí que es portarà a terme la decisió de la 

Comissió del Nomenclàtor. En aquest moments, com passa amb molts punts amb la intenció 

de trobar el major consens, queda al damunt de la taula pel que fa a la ubicació, no pas pel 

nom. 

Pel que fa a la ubicació, comparteixo amb vostès la proposta que el més adient és el que es 

va proposar inicialment. Precisament perquè hi ha aquest debat és perquè està sobre la taula. 

Crec que properament podrem portar aquest nom a aprovació del ple. 

La meva opinió, i només soc un membre més de la Comissió del Nomenclàtor, és que el lloc 

idoni és aquest espai que està situat en una plaça de confluència entre l’Avinguda Amèrica, el 

Passeig dels Molins i el Passeig de Cabanellas. 
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20  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 

POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS INCIDENTS DEL DIA 19 DE 

DESEMBRE DEL 2014 AL BARRI DEL PALAU. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 
“El passat divendres 19 de desembre es van tornar a reproduir incidents al barri del Palau, 
protagonitzats per les mateixes persones i amb la difusió dels mateixos també per part dels 
mateixos col·lectius. 

 
El succeït el passat divendres sembla una repetició dels fets que es van produir a l’estiu del 
2013, protagonitzats pels mateixos presumptes delinqüents i engrandits i amplificats pels 
mateixos grups que aprofiten qualsevol incident del tipus que sigui per atacar el sistema.  

 
Donat que algunes qüestions van quedar en l’aire dels incidents de l’any anterior, aquest grup 
està interessat en conèixer quina va ser la resolució que es va donar als mateixos. 

 
És per aquests motius que presentem les següents preguntes: 

 
-  Coincideixen les persones que van ser detingudes a l’estiu de 2014 amb les que van 
protagonitzar els incidents del passat 19 de desembre? 

 
-   En quin estat es troben les actuacions que es va acordar havia d’emprendre l’Ajuntament 
de Mataró per tal de defensar l’honorabilitat de policia local i mossos d’esquadra davant les 
difamacions que van patir? 

 
-   Ens pot confirmar o no que un cop acabat els incidents inicials va haver de tornar la policia 
per que es van amenaçar a alguns veïns de la zona titllant-los de “chivatos”? 

 

 

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

confirma que certament les persones que van iniciar aquests fets del 19 de desembre són les 

mateixes persones implicades en els fets de l’estiu del 2013. 

Quant a la segona pregunta, les actuacions que es van emprendre, després que els serveis 

jurídics valoressin el que havia passat a l’agost del 2013, va ser requerir a la publicació 

Directe.cat que retirés el vídeo de les xarxes socials que podien afectar i vulnerar el dret 
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fonamental a la intimitat i a l’honor dels agents de la policia que hi sortien. Aquest requeriment 

va ser atès per la publicació i, per tant, es va retirar el vídeo de la xarxa. 

Els agents directament afectats es van donar per satisfets amb aquesta acció i no van voler 

emprendre —perquè són ells qui ho havien de fer— altres accions penals.  

Per altra banda, les diligències penals que per ambdues bandes s’havien iniciat segueixen al 

Jutjat en fase d’instrucció. 

Pel que fa a la tercera pregunta, el 19 de desembre la policia va tornar al lloc dels fets, un cop 

detinguda la persona que va portar a terme aquest acte de resistència a la policia, perquè a 

requeriment de l’Associació de Veïns d’El Palau van ser avisats que havien anat un grup de 

persones a aquesta associació per demanar-los que els recolzessin contra l’actuació policial, 

cosa a la qual els veïns d’El Palau es van negar, perquè ells ni havien vist que l’actuació 

policial fos incorrecte, ni volien veure’s involucrats en aquests fets. És per això que van 

demanar que la policia tornés i va ser quan la policia va tornar per dissoldre una concentració 

de gent que s’havia produït davant l’Associació de Veïns d’El Palau. Aquesta es va dissoldre 

en mitja hora sense cap incident.  

 

 

 

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

demana que tornin a estudiar l’assumpte perquè un altre cop hi torna a haver la mateixa 

situació que aleshores.  

És una incitació a que passi alguna cosa en aquella zona, que ja prou complicada és. Tornava 

a sortir un altre cop una persona que, parant una trampa a la policia, la va fer anar a la 

mesquita de Rocafonda. A nosaltres ens sembla que no és de rebut. 

Evidentment que els policies són els que han de decidir si tirar endavant acciones legals o no, 

però crec que l’Ajuntament també els ha de donar suport en aquest sentit. No podem deixar-

ho en mans dels policies i que siguin ells qui hagin de portar l’acusació sobre un tema que va 

tenir lloc durant la seva actuació que ve recolzada per l’Ajuntament com a funcionaris que són.  

 

 

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

expressa que en aquest cas l’actuació de la policia va ser impecable. Des d’aquí aprofito per 

felicitar-los públicament perquè, tant com em van manifestar els veïns amb qui vaig parlar 
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personalment, com la informació que em va arribar de la policia, la seva actuació va ser 

impecable, no van caure en la provocació i no van deixar que la cosa anés més enllà. 

 

 

 

21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

SOBRE LA PLANIFICACIÓ ESCOLAR DE MATARÓ. 

 

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la pregunta 

següent: 

 
“Segons la previsió demogràfica, en els propers anys la planificació escolar de Mataró 
presentarà canvis importants que caldrà atendre. La planificació ha de respondre a aquests 
canvis demogràfics, però s’ha de basar en criteris de qualitat educativa, equitat social i 
territorial, i des d’una visió de conjunt de la ciutat.  
 
Amb aquesta finalitat es va realitzar un procés participatiu, social i polític, per tal de 
consensuar els criteris a tenir presents per als propers anys i es va crear per acord de Ple, 
una Comissió de Planificació Escolar en el sí del CEM i un òrgan per aquesta finalitat amb la 
participació dels Grups Municipals.  
 
La comissió de Planificació Escolar formada per  regidors i regidores es va reunir el darrer 17 
de desembre, on el regidor d’ensenyament va presentar de paraula alguns criteris per al curs 
2015-2016. 
 
Donat que no disposem de cap altra documentació sobre la planificació futura, el Grup 
Municipal Socialista fa les següents preguntes al Govern Municipal: 
 
1. Quina és la previsió demogràfica per al curs 2015-2016 i els efectes sobre la planificació 
escolar de P3 i d’ESO?. 
 
2. Quina és la proposta del Govern Municipal per tal d’adaptar l’oferta a les necessitats i sota 
quins criteris per al curs 2015-2016? 
 
3. Es compromet el Govern Municipal a respectar i aplicar Criteris de planificació escolar de 
Mataró 2013-2020, aprovats pel  Consell Escolar Municipal i pel  Ple Municipal del març de 
2014?.” 
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El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica que el nombre de 

grups de P3 el curs actual 2014-2015 és de 59. 

La previsió de l’alumnat del curs 2015-2016 és de 1.344 alumnes, el que suposaran 54 grups 

a la ciutat. Aquestes dades les tenen d’anteriors reunions a aquesta que ha mencionat vostè. 

La previsió del curs 2015-2016 es d’una preinscripció de 57 grups, 33 a l’escola pública i 24 

grups a la concertada. La reducció de grups, per tant, es farà d’un grup a l’Escola Àngela 

Bransuela i un altre grup a l’Escola Salesians, és a dir, un grup a l’escola pública i un altre a 

l’escola concertada. 

En referència a l’ESO, en el curs 2014-2015 el nombre de grups de primer d’ESO és de 46. 

La previsió d’alumnat d’ESO pel curs 2015-2016 és de 1.418 alumnes, que precisaran de 47 

grups a la ciutat. En aquest cas, 21 grups correspondrien a instituts públics i 26 a escoles 

concertades. La previsió del curs 2015-2016 és sortir amb la preinscripció dels 47 grups i, en 

tot cas, l’increment es farà en un dels instituts públics Laia l’Arquera o al Puig i Cadafalch, que 

té les condicions per acollir aquest nou grup.  

Pel que fa a la segona pregunta, la proposta es basarà en el document que tenim de 

planificació escolar 2013-2020 i són els que li acabo de detallar. 

Quant a la tercera pregunta, per suposat que sí.  

 

 

 

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

va reunir el 17 de desembre i els va dir aquestes dades de viva veu i no tenen cap 

documentació que posi de manifest que l’afectació pel curs següent sigui aquesta. És per això 

que volíem saber en el ple municipal quina és la proposta que es fa.  

Nosaltres considerem que és Serveis Territorials qui està planificant la ciutat i insistim en 

aquest lideratge que necessita el govern de la ciutat per poder aplicar, no la resolució d’uns 

criteris o d’uns efectes demogràfics, sinó aplicar el que són criteris polítics com l’equitat, la 

cohesió i la igualtat d’oportunitats, que considerem imprescindibles. 

Vostè ens ha dit que aplicaran aquests criteris i esperem que sigui així. De fet, aproven les 

propostes de resolució, suposo que per no perdre-les, però una altra cosa és l’aplicació i el 

compromís que tenen amb aquestes aprovacions. 

L’instem a mantenir aquesta paraula en el tema de les ràtios i en el tema dels criteris que vam 

aprovar, Sr. Regidor.  
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Vostè ens diu que se suprimeix un grup de l’Àngela Bransuela; vam sentir rumors l’any passat 

i ara es donen per fet. Són aquestes qüestions amb les quals no estem d’acord. No hem tingut 

l’oportunitat de debatre.  

Per tant, creiem que la feina que s’ha fet i que es fa des de la comissió d’escolarització per 

part dels regidors s’ha de tenir més en compte, amb tot el respecte, i instem al lideratge i al 

compromís per fer complir aquests criteris de planificació que la ciutat hem decidit. És el 

govern municipal el que ha de dialogar, negociar i arribar a acords amb els Serveis Territorials 

i no al revés. No han de ser els Serveis Territorials els que planifiquin sense aquests criteris 

que nosaltres hem aprovat i que per a nosaltres són fonamentals.  

 

 

 

22  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

PLATAFORMA PER CATALUNYA ARRAN DELS FETS OCORREGUTS 

EL DIVENDRES 19 DE DESEMBRE AL BARRI DE EL PALAU. 

 

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

la pregunta següent: 

 
“Divendres 19 de desembre es va viure a la nostra ciutat un episodi intolerable cap a la Policia 
Local. 
 
Durant la tarda de divendres uns agents de la Policia al veure que un grup de persones 
consumien substàncies estupefaents a la plaça Tirant lo Blanc del barri del Palau de Mataró, 
dos agents van anar al lloc amb la intenció d'identificar a les persones. Arran d’això els agents 
de la Local es van veure acorralats, increpats i escridassats a crits de “racistes”. Front això els 
agents van haver de demanar reforços. 
 
Aquest és un episodi més que succeeix a la nostra ciutat en poc temps de diferència amb la 
comunitat musulmana contra agents de l'autoritat. 
 
Des de PxC creiem que aquests episodis que estan ocasionant aquest col·lectiu poden acabar 
passant en qualsevol punt de la ciutat i és primordial vetllar per la integritat dels agents, per 
això creiem que el fet que no vagin en patrulles unipersonals com és el policia de barri, és vital 
per la seva seguretat. 
 
Des de l'any 2013 l'Ajuntament de Mataró i la comunitat musulmana estan en contacta 
constant per vetllar per la convivència en els barris, però sembla que no serveix de res, atès 
que la situació en els barris cada vegada va a pitjor. 
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És per això que el grup municipal de Plataforma per Catalunya formula les següents 
preguntes: 
 
1.- Creu el govern que és segur per als nostres agents de la Policia Local que vagin sols de 
patrulla unipersonal? Com és en el cas del policia de barri? Fins quan seguiran anant sols de 
patrulla? 
 
2.- Quines mesures pensar prendre el govern per combatre aquest tipus de fets a la ciutat? 
 
3.- Perquè no s'ha fet cap comunicat de premsa donant suport als agents de la Policia i fent 
públic el succés? I condemnant els fets ocorreguts? A cas no són treballadors públics? 
 
4.- Quan acabarà la sobreprotecció per part de l'Ajuntament a certs col·lectius de la ciutat? 
 
5.- En quina periodicitat el govern te contacta amb els representants de la comunitat 
musulmana? I veient els últims episodis. Creuen que serveix d'algo?” 
 

 

 

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

expressa que el govern municipal vetlla pels ciutadans de Mataró i pels seus treballadors. 

El policia de barri fa una tasca social de relació amb la ciutadania, de proximitat i de vigilància 

en el compliment de les normes. Sempre han passejat pel barri individualment i, com a model 

de policia de proximitat i com a criteri general, de moment, no el volem canviar. 

Pel que fa a la segona pregunta, seguirem fent el que hem fet fins ara, és a dir, perseguirem 

totes aquelles conductes que conculquin la bona convivència i actuarem contra aquelles 

persones que les portin a terme.  

Quant a la tercera pregunta, ens agrada relacionar-nos amb els nostres treballadors 

directament i no a través de comunicats de premsa. El suport a la policia li vaig donar jo 

personalment la mateixa tarda dels fets i també als veïns de l’Associació de Veïns d’El Palau. 

Respecte a la quarta pregunta, els únics col·lectius que nosaltres intentem protegir són els 

més vulnerables com, per exemple, la gent gran, els infants, les víctimes de violència de 

gènere, els aturats o els que no poden menjar. El que fem amb els delinqüents és actuar 

contra ells.  

En referència a la cinquena pregunta, des dels serveis, tant de Nova Ciutadania com de 

Participació i Benestar, i la mateixa Policia Local, es tenen contactes amb moltes entitats i 

associacions de la ciutat, és la nostra obligació com a govern i creiem que ho hem de 

continuar fent per mantenir el clima de convivència que hi ha a Mataró.  
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23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  REFERENT A LA PLANIFICACIÓ 

ESCOLAR I EL NOU INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

INTEGRAL. 

 

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

presenta la pregunta següent : 

 
“Resultat d’un teòric “procés de participació” amb tots els agent educatius que el govern 
municipal va considerar oportuns, el 6 de març de 2014 el Ple municipal va aprovar el 
document “Criteris de Planificació escolar a Mataró 2013-2016”.  
 
A les acaballes del 2014, i sense el coneixement previ de la comunitat educativa, es va 
presentar un projecte de construcció d’un nou institut de Formació Professional Integral a 
tocar del Tecnocampus.  
 
Ja entrat el 2015, amb les preinscripcions escolars properes, l’ombra del tancament de línies 
planeja sobre aquelles escoles que any rere any se saben amenaçades. Els “Criteris de 
Planificació escolar a Mataró 2013-2016” apostaven per no tancar línies de P3 en favor de 
disminuir la ràtio i conseqüentment millorar la qualitat en l’ensenyament.  
 
No obstant això, els Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat contemplen el 
tancament de varies línies de P3 pel proper curs. Atesa l’experiència recent, i la poca voluntat 
que el govern municipal ha demostrat per enfrontar-se a les imposicions de Serveis Territorials 
en matèria educativa,  
 
El Grup Municipal de la CUP formula les preguntes següents: 

1. El Govern municipal té previst incorporar la proposta d’un nou institut de Formació 
Professional Integral en els “Criteris de Planificació escolar a Mataró 2013-2016”?  

2. Està previst algun procés participatiu on la comunicat educativa local pugui fer les 
aportacions que consideri oportunes respecte de l’institut de Formació Professional 
Integral? 

3. Si el nou institut de Formació Professional Integral tira endavant, com afectarà en els 
actuals cicles formatius i en els actuals centres on hi ha formació FP?  

4. Quina és la prioritat per construir el nou institut de secundària que està previst i 
disposat en els terrenys de la Ronda Rafael Estrany? 
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5. Quines seran les línies de P3 afectades de tancament el proper curs?  

6. El govern municipal té previst fer alguna cosa per evitar aquests tancaments?  

7. L’Angeleta Ferrer tindrà l’edifici nou a punt pel curs vinent? Quina data? 

8. L’estudi de valoració de l’aplicació zonació escolar dut a terme pel Govern local, hauria 
d’haver conduit a un debat sobre si aquest sistema es segueix aplicant o pel contrari 
se n’aplica un d’alternatiu. Té aquest govern la intenció de deixar passar prou temps 
perquè aquest debat no es produeixi a temps de fer aquest canvi el més aviat 
possible?” 

 
 
 
El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, contesta afirmativament a 

la primera pregunta. Aquesta és una variable nova que tenim a la nostra ciutat i, per tant, 

l’hem d’incorporar.  

Pel que fa a la segona pregunta, la resposta també és afirmativa. El tema ja s’ha tractat en el 

Consell de la Formació Professional, en el Consell Escolar Municipal i en el Consell Econòmic 

i Social i, precisament, el que s’ha parlat va en aquest sentit. 

Respecte a la tercera pregunta, és precipitat parlar ara d’afectacions; ens cal concretar més la 

informació i ens cal analitzar-la per poder fer la valoració que vostè ens demana.  

En relació a la quarta pregunta, la prioritat ens vindrà donada per la pròpia necessitat. 

Quant a la cinquena pregunta, són dos grups: un a l’escola pública Àngela Bransuela i una 

altra a la concertada Salesians.  

Pel que fa a la sisena pregunta, les competències en ensenyament són de la Generalitat. La 

Generalitat pot obrir i tancar allò que li sembli convenient. Nosaltres tenim el nostre document 

de planificació, que és l’eina en què ens basem perquè ens afecti el mínim possible aquesta 

davallada d’alumnes que hi ha a la nostra ciutat i, en tot cas, que la ciutat pugui utilitzar-ho per 

sortir-ne més enfortida.  

En relació a la setena pregunta, l’Angeleta Ferrer no el tindrà tan aviat com el curs vinent, però 

esperem tenir-lo pel curs següent.   

Respecte a la vuitena pregunta, l’estudi de zonificació s’ha estat treballant durant molts mesos 

perquè requereix molta informació i requeria una feina molt exhaustiva. L’estudi està a la recta 

final i segurament a la propera comissió informativa tindran els resultats definitius. 

 

 

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

aclareix que la pregunta dos fa referència a si està previst fer un procés participatiu i diu que la 
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resposta ha estat que el tema s’ha portat al consell. Participar és fer aportacions i enriquir i el 

que ha fet vostè és informar i res més. Això no és participar.  

De la tercera pregunta no ens diuen res; de l’Angeleta Ferrer ens diuen que pel curs vinent no, 

però que els agradaria que el curs següent sí, sense concretar res. 

Vostè diu que el document de criteris de planificació sí que li serveix, però crec que encara no 

ens està donant els resultats que ens agradaria a la comunitat educativa. 

Finalment, li agrairíem que si això ho té per escrit, ens ho passés. 

 

 

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, insisteix que en el punt 

tercer ha dit que en aquests consells ja s’ha parlat del fet de poder participar i del fet de poder-

ho treballar en els consells i no només d’informar i prou.  

 

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que ara que ja s’ha presentat el projecte bàsic 

preliminar de l’Angeleta Ferrer a la comunitat educativa i que, segons tota la informació, el 

projecte executiu es lliurarà dins d’aquest mes, es podrà fer la licitació de forma immediata a fi 

i efecte que es puguin començar les obres en un termini de tres o quatre mesos. Aquest és el 

calendari que tenim perquè l’objectiu és que l’Angeleta Ferrer estigui en marxa el setembre de 

l’any que ve. 

Saben que ha passat, fins i tot, pel Consell del Patrimoni i que hi va haver certs dubtes sobre 

la planificació de la segona planta i que es pogués utilitzar en el futur. Membres del seu grup 

municipal, Sr. Safont-Tria, hi van intervenir i van veure correcte el que s’estava proposant per 

part del ganivet d’arquitectura. Per tant, aquesta escola serà una realitat.  

 

 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de deu de la nit, el Sr. President 

aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  
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L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
Joan Mora i Bosch     Manuel Monfort Pastor 

 

 

 


	El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta el prec següent:
	“Al passat Ple del novembre de 2014 es va atorgar diferents noms a vials de la nostra ciutat tal i com havia recomanat la Comissió del Nomenclàtor.
	En el moment de consultar els expedients varem comprovar com entre d’altres quedava pendent el donar nom als jardins que han de ser del Beat Samsó. També varem comprovar com aquesta decisió incomodava a un partit polític que a dia d’avui ni tant sols ...
	No ens volem estendre, ja que en més d’una ocasió en expressat la nostra discrepància en com s’arraconen uns noms i es dona prioritat a uns altres , però creiem que pel significat que té de tancar ferides del passat, pel gran esdeveniment que va supos...
	És per tot això que presentem les següents preguntes:
	-  Es pensa portar a terme la decisió de la Comissió del Nomenclàtor sobre el nom del Beat Samsó?
	-  S’ha estudiat un canvi d’ubicació? Tot i que nosaltres pensem que el que es va pensar a prop del cementiri on va ser afusellat és l’idoni.”
	“El passat divendres 19 de desembre es van tornar a reproduir incidents al barri del Palau, protagonitzats per les mateixes persones i amb la difusió dels mateixos també per part dels mateixos col lectius.
	El succeït el passat divendres sembla una repetició dels fets que es van produir a l’estiu del 2013, protagonitzats pels mateixos presumptes delinqüents i engrandits i amplificats pels mateixos grups que aprofiten qualsevol incident del tipus que sigu...
	Donat que algunes qüestions van quedar en l’aire dels incidents de l’any anterior, aquest grup està interessat en conèixer quina va ser la resolució que es va donar als mateixos.
	És per aquests motius que presentem les següents preguntes:
	-  Coincideixen les persones que van ser detingudes a l’estiu de 2014 amb les que van protagonitzar els incidents del passat 19 de desembre?
	-   En quin estat es troben les actuacions que es va acordar havia d’emprendre l’Ajuntament de Mataró per tal de defensar l’honorabilitat de policia local i mossos d’esquadra davant les difamacions que van patir?
	-   Ens pot confirmar o no que un cop acabat els incidents inicials va haver de tornar la policia per que es van amenaçar a alguns veïns de la zona titllant-los de “chivatos”?

