DECRET
9851/2008 d'1 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 4
de desembre de 2008.
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 4 de desembre de 2008, a les 19 hores de la tarda, a la Sala
de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes
consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1

Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió extraordinària del
dia 30 d’octubre de 2008.

2

DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS
3

Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya solidaritzant-se amb la cadena COPE i Punto Radio.

4

Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya per a l’avançament de les rebaixes d’hivern.

5

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de
Convergència i Unió sobre l’incompliment per part del PSC
del Pacte signat en dia 10 de setembre per les entitats
municipalistes catalanes (ACM i FMC).

6

Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya per l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al
Manifest “Educación 3000”.

DICTAMENS
CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
-Presidència-

7

Modificació dels estatuts del Consorci Digital MataróMaresme

-Innovació i Promoció de Ciutat8

Aprovació definitiva de l’extinció de l’Organisme Autònom de
l’Escola Universitària Politècnica de Mataró.

9

Ratificar el segon conveni col•lectiu de l’Escola Universitària
Politècnica de Mataró.

10

Ratificar l’adscripció de l’EPE Parc Tecnocampus a l’Àrea
d’Innovació i Promoció de Ciutat.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ
-Servei de Gestió Econòmica11

Donar compte del Decret 9538/2008, de 21 de novembre, on
s’aprova la concessió d’un ajut de caixa, a l’Institut Municipal
de Promoció Econòmica, per un import de 720.000,00 €.

12

Autoritzar a la Societat Municipal GINTRA SL, a la
concertació d’un préstec
hipotecari, d’import màxim
1.400.000,00 euros, per finançar la
construcció
de76
places d’aparcament, a l’edifici d’equipament i comercial del
PEMU de La Llàntia i autoritzar també a la Societat
Municipal PUMSA perquè avali aquest préstec.

13

Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA, a la concertació de
tres operacions de préstec hipotecari: d’imports màxims
440.000,00 €; 2.427.600,00 €; i 1.050.000,00 €, per finançar la
construcció de 21 places
d’aparcament; la construcció
d’un local comercial, destinat a lloguer; i la construcció d’un
local comercial, destinat a la venda, ubicats a l’edifici
d’equipament i comercial del PEMU de La Llàntia.

-Servei de Recursos Humans14

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

15

Aprovació acord entre els representants de l’Ajuntament de
Mataró i els representants de les seccions sindicals.

-Servei de Compres i Contractacions16

Aprovació de la liquidació definitiva 2007 del servei prestat
per la mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del
servei de gestió i dinamització de l’alberg de Can Soleret.

17

Aprovació de la liquidació provisional 2008 del servei prestat
per la mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del
servei de gestió i dinamització de l’alberg de Can Soleret.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d’Urbanisme18

Aprovació del Text Refós (II) del Pla de millora urbana –PMU
03 d’Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix.

CMI DE VIA PÚBLICA
19

Aprovació inicial de la modificació del text de l’Ordenança
Municipal de Circulació.

CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Institut Municipal d’Educació20

Aprovació inicial implantació del Servei d’Escola Municipal
de Música de Mataró.

-Conselleria Delegada de Cultura21

Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
22

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del
Partit Popular de Catalunya sobre la revisió dels usos de la nau
Gaudí.

23

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la
Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament de Mataró
distribueixi bosses de cotó per reduir l’ús de les bosses de
plàstic.

24

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de
Convergència i Unió per a la ubicació a Mataró d’una
Universitat Internacional.

25

Moció que presenten tots els grups municipals per millorar la
seguretat de motoristes i ciclistes en les xarxes viàries

PRECS I PREGUNTES
26

Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en
referència a la millora de les condicions del Túnel de Parpers.

27

Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió
per tal de trobar espais alternatius d’estacionament durant les
festes de Nadal i reis.

28

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular en relació amb el soterrament dels
contenidors d’escombraries situats a la cantonada entre els
carrers Esteve Albert i Jaume Comas.

29

Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i
Unió sobre el fet de quedar desert el concurs per adjudicar el
supermercat de la Plaça de Cuba.

30

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya sobre el servei de connexió a Internet que ofereixen
les operadores de telefonia a la nostra ciutat.

31

Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i
Unió sobre el servei de teleassistència.

32

Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i
Unió sobre la planificació i construcció de noves escoles.

33

Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i
Unió sobre les obres de millora que s’han de fer al Camp
Municipal d’Esports.

34

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya sobre la remodelació de la Plaça de Cuba.

35

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya sobre la implantació del servei d’Escola de Música
Municipal de Mataró.

36

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular en relació amb el concurs per a l’adjudicació
del supermercat de la Plaça de Cuba.

37

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya sobre les denúncies per l’incompliment de la
normativa de retolació i etiquetatge.

38

Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i
Unió sobre el “Fons documental audiovisual de Televisió de
Mataró”.

39

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya sobre l’ajut del Consell de Ministres per l’obra
pública als ajuntaments.

ACTA NÚM. 14/2008 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2008.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia quatre de
desembre de dos mil vuit, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en
Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:
JOAN ANTONI BARON ESPINAR
RAMON BASSAS SEGURA
ALÍCIA ROMERO LLANO
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA
ORIOL BATISTA GÁZQUEZ
FRANCESC MELERO COLLADO
CARME ESTEBAN SANCHEZ
ANA MARIA BARRERA SALCEDO
CARLOS FERNANDEZ BAEZ
IVAN PERA ITXART
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
CONSELLERA DELEGADA
CONSELLERA DELEGADA
CONSELLER DELEGAT
CONSELLER DELEGAT
CONSELLERA DELEGADA

(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)

JOAN MORA I BOSCH
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA
CAROLINA SOLER SOTO
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN
FRANCESC MASRIERA ABELLA
PERE GALBANY I DURAN

REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR

(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)

PAU MOJEDANO SINGLA
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
M LUISA COROMINAS LOZAR

REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN
CONXITA CALVO LOMERO

TINENT D’ALCALDE
(ICV-EUiA)
CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT
SERGI PENEDES I PASTOR

TINENT D’ALCALDE
CONSELLER DELEGAT

(ERC)
(ERC)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON

REGIDOR

(CUP)

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT
PASTOR, que dóna fe de l’acte.

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

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per
constituir vàlidament la sessió plenària.

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

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2008.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

2-

Unanimitat. (27).

DESPATX OFICIAL
•

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, llegeix una Declaració
Institucional que han aprovat en Junta de Portaveus els grups municipals del
PSC, CIU, PPC, ICV-EUiA i ERC de l’Ajuntament de Mataró, de condemna a
l’atemptat de l’empresari Ignacio Uria a Guipúscoa.
“Ahir, 3 de desembre de 2008, la banda terrorista ETA va cometre un atemptat a
Azpeitia, Guipúscoa, que va costar la vida de l’empresari Ignacio Uria Mendizábal.
L’Ajuntament de Mataró ha expressat reiteradament la seva repulsa a la violència
terrorista, la seva solidaritat amb les víctimes i el suport a les institucions i forces
cossos de seguretat de l’ Estat en la seva lluita contra ETA. Però de nou, expressant el
sentiment dels ciutadans i ciutadanes, la Corporació vol fer sentir la seva veu i la seva
fermesa davant d’un nou atemptat terrorista amb l’únic resultat de mort i sofriment. Per
això, els sota signants proposen a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents
acords:

1. Condemnar rotundament l’atemptat comès per la banda terrorista ETA contra
l’empresari Ignacio Uria que li ha causat la mort.
2. Expressar la solidaritat amb els familiars del senyor Ignacio Uria Mendizábal.
3. Reiterar el rebuig de l’ Ajuntament de Mataró al terrorisme i exigeix a la banda ETA la
seva dissolució i finalització de les seves accions.
4. Fent-se ressò del sentiment dels ciutadans de Mataró, posar de manifest la unitat de
totes les forces democràtiques en la lluita contra el terrorisme, expressada a la
Declaració Institucional de la totalitat dels grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, expressada avui mateix.
5. Mostrar el suport a les institucions democràtiques i a la tasca que estant desenvolupant
els Cossos i Forces de Seguretat de l’ Estat en la seva lluita contra ETA.
6. Trametre aquests acords al Govern espanyol i al Govern basc.
7. Donar compte d’aquets acords al despatx Oficial del proper Ple Municipal.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, llegeix una proposta alternativa a la aprovada en Junta de Portaveus en
la línia de buscar solucions al conflicte.
“L’Ajuntament de Mataró, preocupat pels esdeveniments ocorreguts ahir, expressa el seu
rebuig a la violència i el seu desig que se solucioni definitivament el conflicte al País Basc.
L’Ajuntament de Mataró vol ajudar que no es produeixi mai més cap acte de violència i és
per això que proposem els acords següents:
1. L’Ajuntament de Mataró condemna l’atemptat comès per ETA contra l’empresari
Ignacio Uria Mendizábal.
2. L’Ajuntament de Mataró condemna la privació dels drets polítics dels ciutadans bascos
i la il·legalització i persecució d’organitzacions polítiques seves.
3. L’Ajuntament de Mataró sosté que l’opció per la pau s’ha de donar en absència de
violència i amb el respecte de tots els drets humans, inclòs el dret de
l’autodeterminació dels pobles. Només un procés democràtic de diàleg entre totes les
parts implicades permetrà la solució del conflicte.”

•

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, dóna compte en el Ple de
l’Ajuntament de la carta de condol que ell mateix ha tramès a la Ministra de
Defensa, Carme Chacón, el dia 10 de novembre, manifestant-li el condol per
l’atemptat en què van perdre la vida dos soldats espanyols a Herat,
l’Afganistan, perquè també fes extensiu a les famílies afectades.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR

DE

CATALUNYA

SOLIDARITZANT-SE

AMB

LA

CADENA COPE I PUNTO RADIO.
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la Moció següent:
“Atès que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha tret les freqüències a la Cadena
COPE a les demarcacions de Lleida i Girona, en una decisió que lesiona el pluralisme
informatiu i la possibilitat de crítica al Govern de la Generalitat
Atès que en la mencionada retirada i posterior adjudicació s’ha actuat amb indicis
d’irregularitat i arbitrarietat.
Atesa la convicció del Ple de l’Ajuntament de Mataró de que les llibertats
democràtiques, la llibertat de pensament i la llibertat de premsa són valors universals

que no es poden subordinar als interessos ideològics dels grups nacionalistes que
atribueixen a una suposada “construcció nacional” la llibertat dels individus.
Atès que el pensament únic només aconsegueix l’empobriment del país, l’exclusió
social i alguna forma més o menys institucionalitzada de dictadura.
Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
1. Proclamar el dret de tots els habitants de Catalunya a viure en un règim de
llibertats democràtiques que inclou el dret a la llibertat de premsa i al pluralisme
informatiu.
2. Rebutjar les actuacions del Consell Audiovisual de Catalunya, que sota
l’aparença de resolucions administratives, busca retallar la pluralitat
informativa.
3. Mostrar la nostra solidaritat amb les empreses informatives COPE y Punto
Radio, les freqüències de les quals han estat sostretes de forma arbitrària en el
Principat.
4. Comunicar aquest acord al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, al Parlament
de Catalunya i al Govern de la Generalitat.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, comença dient que sembla ser que el PP comença a mostrar la seva cara
més ultraconservadora i anticatalana, perquè realment és sorprenent aquesta
proposta. Parlàveu d’irregularitats. A mi em sembla que el Consell Audiovisual de
Catalunya (CAC) és dels pocs consells que són independents. A la resta d’autonomies
on governa el PP és precisament al contrari: són els partits polítics els qui gestionen
directament i de forma arbitrària aquestes atorgacions de freqüències. Per tant, això
de l’arbitrarietat ho posaria en dubte.
També hem de tenir clar que aquí s’estaven repartint un total de 83 freqüències. Se
n’havien presentat més de 1.200 i se n’han quedat fora moltíssimes. M’estranya que
vostès només citin la COPE. Bé, no m’estranya, ja entenc el perquè. Però els recordo
que són moltíssimes les que no tenen aquesta llicència d’utilització d’unes freqüències
concretes.
En el fons, a vostès, al contrari del que ha dit al principi parlant de la llibertat
d’expressió, allò que els molesta és que s’hagi tret una cadena que defensa els seus
interessos ultraconservadors ideològics, propis d’un discurs terrorista, perquè fa servir
l’odi, la confrontació, l’insult…

Crec que aquesta proposta l’hem de rebutjar de totes, totes. Em sorprèn que vostès
en la seva proposta citin la llibertat de premsa com un valor universal que no es pot
subordinar als interessos ideològics, però en aquest país s’han tancat diaris, ràdios… i
no els he sentit mai parlar d’aquestes llibertats de premsa.
A més a més, cal afegir que no es tanca cap emissora. A Girona la COPE continuarà
emetent amb altres freqüències. Per tant, trobo fora de lloc la proposta, és una
pataleta més ultraradical del PP de Mataró, i lamento profundament que el PP tiri per
aquest camí.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, anuncia que serà breu i mirarà de no repetir els arguments que ja ha citat
el Sr. Safont-Tria i que aquest grup municipal comparteix plenament.
En realitat, si no fos perquè estem invertint temps del ple municipal en tractar temes
com aquest, jo crec que presentat d’una manera molt superficial i amb un text
introductori que està plagat d’inexactituds... en certa manera pensaria que això és una
broma. Espanya és l’únic país europeu en què qui decideix les condicions d’accés als
mitjans en l’esfera pública són òrgans polítics lligats al Govern. A Catalunya, no,
perquè l’atorgament de les llicències està subjecte a un organisme independent, que
és el CAC. A més, com ja ha dit el Sr. Safont-Tria, no es treu cap llicència a ningú,
sinó que s’adjudiquen freqüències ocupades fins ara de forma temporal, en virtut d’un
conveni del 2003 entre la Secretaria de Comunicació del Departament de Presidència
de la Generalitat i l’Associació Catalana de Ràdiodifusió Privada.
Ni la convocatòria del concurs, ni les seves clàusules han estat objecte ni de cap
recurs, ni de cap qüestionament públic, ni de cap debat, ni de cap objecció. Pel que fa
al seu comentari sobre l’aparent resolució administrativa que amagava una decisió de
tipus polític, els recomanaria vivament que tinguessin vostès un canvi d’impressions
amb el seu representant al CAC, qui va reconèixer la professionalitat i la pulcritud del
procés, tot denunciant fortíssimes pressions polítiques, que havia rebut del seu propi
grup. L’única cosa rellevant

d’aquesta proposta de resolució és poder constatar

quines són les eines de treball, quins són els criteris que utilitzaria el PP per prendre
decisions importants d’aquesta mena, ven lluny dels que, en aquest cas, tendeix a
aplicar la Generalitat de Catalunya.

La senyora Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, avança que votaran en contra de la moció
presentada. Cap cosa a afegir del que han dit el Sr. Safont-Tria i el Sr. Teixidó. Només
comentar que és curiós que es parli de manca de democràcia i de llibertat d’expressió
quan estem parlant que alguna d’aquestes emissores han estat durant anys difamant,
insultant, calumniant, manipulant informació reiteradament i enfrontant els catalans i
catalanes. Possiblement, el grup Popular ha presentat aquesta moció perquè Jiménez
Losantos el truqui en directe i pugui parlar en aquesta emissora.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, recorda
que el representant del Grup Popular ha afirmat que això no és una anècdota. I tant
que no és una anècdota! Constata la seva manera de fer que, a Catalunya, no ens ha
agradat mai. Ens agradaria que fossin una mica més equànimes quan diuen tot això i,
alguna vegada, ens en presentessin alguna, de proposta, quan des d’alguna
d’aquestes emissores fora d’aquí se’ns insulta de mala manera, se’ns vilipendia. Ens
agradaria que vostès també hi diguessin alguna cosa. Perquè, molt probablement, el
que deu haver passat aquí és que al representant del PP al CAC, li deu haver pesat
més la seva consciència i ha actuat amb professionalitat, més que no pas seguir les
ordres de partit. I això creiem que el fa un gran professional i una gran persona.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, manifesta que
votaran en contra d’aquesta proposta de resolució. Cal deixar molt clar, en contra del
que s’ha dit, que el CAC, que és una institució que mereix el màxim respecte, no ha
deixat sense veu cap emissora ni, en cap cas, s’ha retirat cap concessió de llicència.
El CAC és un òrgan administratiu independent, creat per llei l’any 2005, mentre que a
la resta d’Espanya aquesta mena d’adjudicacions les fan els governs, siguin estatals o
autonòmics, és a dir, òrgans de naturalesa política. En canvi, a Catalunya, a través del
CAC, les adjudicacions les fa un òrgan que no és de caràcter polític. És un òrgan de
caràcter administratiu independent, com es fa en la majoria de països de la Unió
Europea: França, Gran Bretanya, Itàlia, Països Baixos, etc.
D’altra banda, en aquest concurs es posaven a concurs 105 freqüències. El
Departament de Presidència, en la resolució 3315/2006, va decidir reservar 22

emissores per a la prestació de servei públic audiovisual de caràcter local. Per tant,
restaven 83 freqüències susceptibles d’explotació comercial per part de prestadors
privats, i disponibles per a la seva adjudicació per part de la Generalitat. Cal deixar
molt clar que no es tractava d’un procediment de renovació de concessions o de
llicències, o de decidir si es mantenien freqüències ja adjudicades. Es tractava
d’adjudicar freqüències noves i disponibles, identificades com a tal pel pla tècnic del
govern de l’Estat. S’han adjudicat freqüències que, jurídicament, no tenien titular, en la
mesura en què parlem sempre de freqüències de nova planificació.
El problema de fons, creiem que ha estat, primer l’existència d’un conveni signat entre
la Generalitat de Catalunya, concretament, la Secretaria de Comunicació del
Departament de Presidència i l’Associació Catalana de Radiodifusió Privada el 14 de
novembre del 2003, sota el govern de Convergència i Unió, per establir mecanismes
de concertació entre la Secretaria de Comunicació i l’Associació perquè les emissores
que formen part d’aquesta darrera portessin a terme proves pilot per analitzar el
comportament de diverses freqüències. Així, de forma temporal i sense títol habilitant
legalment necessari, aquestes freqüències puguin ser analitzades per empreses
integrades en aquesta associació, per a la seva explotació comercial. Per tant,
aquestes freqüències objecte del conveni, no van ser atorgades legalment a ningú. El
procediment d’adjudicació de freqüències, d’acord amb el nostre sistema jurídic, és de
concurs públic basat en la lliure concurrència d’ofertes. El conveni, per contra,
estableix que emissores que podien passar a fer ús temporal provisional de les
freqüències havien de ser proposades per l’Associació Catalana de Ràdios i comptar
amb el vist i plau del Departament de Presidència. Per tant, els prestadors que van
accedir a les freqüències ho van fer sense que, prèviament, existís cap mena de
procediment, concurrència, publicitat ni valoració, sinó, com a conseqüència d’una
decisió presa per una organització privada que aglutina i controla la major part del
mercat radiofònic a Catalunya. És evident que els prestadors corresponents no van
adquirir cap dret, ni tant sols, l’expectativa de cap dret com a conseqüència d’ocupar,
temporalment i sense títol, una determinada freqüència. Aquest conveni diu literalment:
“La participació d’una empresa emissora en la prova pilot no li atorgarà cap mena de
dret en el concurs que es convoqui per atorgar les concessions de les freqüències
objecte de la prova”. Per tant, la principal finalitat d’aquest acord, que ara es posa en
qüestió, és l’adjudicació formal de freqüències de nova planificació, les quals,
paradoxalment, estaven ja ocupades sense titular legal. Aquest ha estat un
procediment estrictament administratiu i, potser, aquí està el problema. No hi ha hagut
marge per la discrecionalitat, no hi ha hagut apartats en blanc ni valoracions merament
confiades a la discrecionalitat del Consell, no hi ha, en definitiva, espai per a la

discrecionalitat en el plec de clàusules. Per tant, no estem davant la retirada de cap
concessió ni llicència. Una afirmació així només es pot fer des del desconeixement
dels principis essencials que regeixen el nostre sistema legal, o des de la mala fe, una
mica en la línia del que es deia en aquesta proposta de resolució, en què es parlava
que institucionalitzem un sistema de dictadura, una cosa brutal, o la voluntat
d’erosionar les institucions d’autogovern de Catalunya, com va denunciar un dels
membres del CAC, que va dir que havia rebut pressions del Partit Popular. Nosaltres
no parlarem de la COPE, sembla que, més aviat, és un problema que tingui el Partit
Popular. Ja se sap que va ser el Sr. Gallardón que els va portar als tribunals, i que hi
ha hagut sentències en aquest sentit, i que el propi Sr. Gallardón vol queixar-se en els
titulars de l’emissora respecte de com el tracten. Al CAC li pertoca, per llei, renovar les
concessions als operadors amb 10 anys de vigència, i si no hi ha un seguit
d’infraccions consumades, aquesta es renova automàticament. Cal remarcar que hi ha
els acords 66, 67, 68 i 69 del 13 de maig del 2008 en els quals, el Consell va autoritzar
la renovació de les concessions a les freqüències 100.0 i 102.0 de Barcelona, 92.7 de
Manresa i 93.5 de Tarragona. Aquestes són emissores que formen part de la cadena
COPE que van ser renovades el maig d’enguany. Per tant, creiem que no és
procedent aquesta resolució.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
comenta que li semblen greus algunes de les coses que s’han dit. Concretament, la
Sra. Guirao ha donat a entendre que en democràcia es podia justificar, per al
contingut d’alguns del programes de la cadena COPE, el fet que es pogués prendre
una resolució d’aquest tipus. Això em sembla molt greu perquè el problema que hi ha
en aquest país és que es pugui jutjar i sancionar el periodisme d’opinió, no ja el
periodisme d’informació, i que un mitjà no pugui, dins d’uns límits contitucionals, dir
allò que cregui que és oportú, i sinó, Sr. Safont-Tria, hi ha altres mitjans que són els
tribunals, perquè vostè feia referència a algun mitjà que s’havia tancat a l’època del
govern del PP, però havia estat sempre emparat per una resolució judicial i no per una
resolució administrativa. El CAC és, efectivament, un òrgan administratiu a
semblança, com deia el Sr. Bassas, del de França, Itàlia, etc, però hi una diferència
que el fa diferent i és la potestat sancionadora que, en altres països, només tenen els
tribunals per delictes d’opinió.
Recordo que fa uns mesos es va emetre un informe per part del CAC en el qual es
deia sobre alguns periodistes de la COPE que els continguts d’algun dels programes

d’aquesta emissora podrien ser motiu de sanció. Tot plegat, el que fa és donar indicis
que no ha estat tan neta com vostès diuen, aquesta resolució administrativa, i torno a
fer referència a l’editorial que ens deia El País quan parlava que hi havia hagut un
procediment opac, unes “rares consultes de confessionari pròpies del secretisme
Vaticà o del Soviètic”, i afirmava el titular que el procediment havia estat producte
d’una opacitat superior a quan aquests tipus de concessions les realitzen altres
governs d’altres comunitats autònomes.
El president del CAC, Josep Maria Carbonell, va segrestar, diu l’editorial, la discussió
plenària de l’organisme substituint-les per aquestes consultes de confessionari. Tot es
va portar cuinat al ple extraordinari per obstaculitzar, no ja la discussió, sinó fins i tot,
l’accés a la informació dels consellers. En efecte, si la convocatòria hagués estat
ordinària aquests haurien disposat, al menys, de 48 hores per estudiar els expedients.
No és només el Partit Popular de Mataró el que valora negativament aquesta
resolució i parla d’atemptat contra la llibertat d’expressió, sinó que hi ha mitjans que
no es poden qualificar justament de propers a nosaltres que ho han dit.
El Sr. Mora ha entrat en un terreny que és pobre, venint d’una persona amb la seva
responsabilitat: és això del “i tu més”. I parlava que els continguts d’aquestes
emissores atempten contra Catalunya. Be, vostès continuen amb la mania de voler-se
apropiar de Catalunya i pensar que Catalunya parla només per boca seva i tot el que
pensen vostès representa la totalitat del país; entrar en aquest terreny és perillós.
També podríem parlar de l’època en què Convergència i Unió manava a Catalunya,
en què hi havia alguns programes de Catalunya Ràdio que, no ja el Partit Popular sinó
algun altre partit polític, amb un contingut d’atacs ferotges que eren escandalosament
pitjors que alguns que s’estan produint a dia d’avui a Catalunya Ràdio que no és,
precisament, una emissora que es pugui qualificar d’imparcial.
Per tant, entrar en aquest terreny és perillós, igual que parlar de les resolucions que hi
pugui haver de governs d’altres comunitats autònomes a l’hora d’atorgar llicències,
que feia el Sr. Safont-Tria, amb les quals, probablement, jo també seria crític. Per això
li deia que no es tractava de defensar un mitjà de comunicació, sinó de defensar un
valor, un dret, que és la llibertat d’expressió, sobre la qual crec que tots hi hauríem
d’estar d’acord intentant situar-nos per sobre del joc polític. Per últim, al Sr. Bassas
m’agradaria citar-li unes declaracions que va fer l’actual president del CAC, justament
a l’època de Convergència, quan es va produir per part del govern de Pujol alguna
amenaça de tancament de les emissores de COPE a Catalunya. Deia, llavors, el Sr.
Carbonell, que la calumnia i la difamació són un delicte. Si algú creu que diu mentides
s’ha d’anar als tribunals. Qui és un òrgan d’un govern per decidir què és mentida i què
és veritat?.A cap lloc consta que un govern tingui aquestes atribucions. De moment, el

president de la Generalitat, deia ell, Sr. Pujol, es converteix en un sensor executiu.
Avui és la COPE i demà podrà ser qualsevol emissora que no agradi. Aquestes
afirmacions canvien la lògica del nostre sistema democràtic en introduir una forma de
censura que no està prevista ni a la Constitució, ni a cap de les nostres lleis. A
Catalunya fa falta més llibertat, més pluralitat als mitjans de comunicació públics i
privats; hem de trencar silencis i favors que podrien podrir les aigües de l’oasi català.
Nosaltres, deia Carbonell, volem un país de portes obertes, un país que sigui més
lliure. Això que deia el Sr. Carbonell és el que nosaltres estem defensant. I, ja per
acabar, els diré que fa uns plens, es parlava del tancament d’un repetidor de TV3 a
València i jo vaig dir, públicament, que era crític amb aquella decisió del Govern
valencià, tot i estar emparat per una resolució legal. Si vostès són coherents i estan
d’acord en què TV3 se senti a València, haurien d’estar d’acord en què la COPE es
pugui sentir aquí.
Per acabar, Sr. Safont-Tria, vostè que vol donar lliçons de llibertat, no hi ha ningú
d’aquesta sala ni de fora d’ella que em pugui acusar de no ser demòcrata, ni d’haver
tingut actuacions personals que atemptin contra la llibertat i contra la democràcia.

El senyor Ramon Bassas recorda que la proposta de resolució parla de les
adjudicacions. Ni sobre sancions, ni sobre els continguts d’aquesta emissora, que ens
poden agradar més o menys, però aquest no era l’objecte de la decisió del CAC.
Encara que és veritat que hi ha molta gent a qui no li agrada el que es fa a la COPE i,
en aquests moments, està tractant-se en el Tribunal Suprem una acusació per violar
un dret fonamental d’aquesta emissora que ja veurem quines conseqüències té. Però
això no és l’important de la moció, sinó que està en contra d’un sistema
d’adjudicacions que és el més obert, el més democràtic i el menys intervencionista
que hi ha hagut en tota la història.

El senyor Pau Mojedano recorda al Sr. Bassas que el Sr. Del Olmo, que no és
sospitós de ser simpatitzant de la COPE, deia: “Si tingués vergonya el CAC hauria de
dimitir en ple, no podem tornar de manera tan descarada als temps de la censura”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.

Vots en contra:

23,

corresponents

als

membres

del

grup

municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya

(2),

corresponents

als

membres

del

grup

municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular
(1) .
Abstencions:

Cap.

4 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA PER A L’AVANÇAMENT DE LES
REBAIXES D’HIVERN.
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la Moció següent :
“Donada la crisi econòmica que està vivint el país, i donat que un dels elements que
l’està generant és la caiguda del consum i el deteriorament de la capacitat adquisitiva
dels ciutadans és necessari arbitrar mesures per pal·liar la situació. Som conscients de
que aquestes mesures puntuals tindran només un efecte pal·liatiu, però no es pot
menystenir cap acció que vagi encaminada a la millora de la situació actual.
En aquest sentit, i tenint en compte la situació del comerç a Catalunya, on s’espera
que tanquin més de nou mil comerços, el Partit Popular de Catalunya està presentant
accions a diversos ajuntaments per pressionar la Direcció General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya per tal que, de forma extraordinària, avanci aquest any el
calendari de rebaixes d’hivern abans de la seva data habitual, el 7 de gener.
Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació del següent
ACORD
Que el Ple de l’Ajuntament de Mataró es dirigeixi a la Direcció General de Comerç de
la Generalitat de Catalunya per sol·licitar que, donada la crisi econòmica i la caiguda
del consum que estem patint actualment, avanci el calendari oficial de rebaixes per tal
que puguin començar abans de les dates nadalenques.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, anuncia que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposta.
Vull fer dues reflexions: una ja la ha citat vostè mateix Sr. Ferrando, el Sr. Josep Fiblà,
secretari de la Unió de Botiguers, en un mitjà de comunicació local, deia textualment,
referint-se a les rebaixes: “No té sentit avançar-les; no genera confiança i serviria per
un repunt inicial alt però per res més”.
Segona reflexió, és cert que estem en un moment de crisi, ja no a la nostra ciutat, sinó
mundial. Vostès proposen augmentar el consum i la reflexió és que si aquest consum
l’acabéssim fent totes les persones d’aquest planeta, en aquest món no s’hi podria
viure de la merda que hi tindríem. Potser és un moment important en la història per
replantejar-se moltes coses, entre elles, aquest model de consum. Propostes com les
seves no ajuden a transformar i començar a canviar uns hàbits que són molt
perjudicials per al nostre planeta i per a la salut de les persones.

El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, apunta
que el seu grup també votarà en contra d’aquesta proposta. Convergència i Unió
sempre ha defensat el comerç urbà, els petits comerços i, també, al públic que hi va a
comprar. Considerem que el petit comerç, el minorista, l’autònom són una part
importantíssima del teixit comercial. L’opinió generalitzada d’aquests comerços està
en contra de la proposta, és més, aquestes associacions estan treballant des de fa
molts anys perquè el període de rebaixes s’escurci. També diuen que els beneficis
que s’obtenen en el període de rebaixes no els compensa des d’un punt de vista de
negoci. Aquesta gent està fent esforços, fins i tot abans de Nadal, promocions,
descomptes, etc. Per tant, dubtem que les associacions comercials i els botiguers
hagin sol·licitat l’avançament de les rebaixes, és més, dubtem que se’ls hagi consultat
aquesta proposta. Avui en dia, l’avançament de les rebaixes s’ha de considerar il·legal
perquè existeix una llei estatal, la Llei 7/1996 d’ordenació del comerç minorista, i
també existeix un decret de la Generalitat, el número 150/1996 de 30 d’abril, on diu
que les dates on han de tenir lloc les rebaixes d’hivern són des del 7 de gener al 6 de
març, i les d’estiu, de l’1 de juliol al 31 d’agost. Per tant, amb aquesta petició s’està
incomplint el que diuen les normes reguladores del període de rebaixes.
Vostès em poden dir que les lleis o decrets es poden canviar, és cert, però difícilment

la Generalitat de Catalunya voldrà canviar un decret sense haver-ho consultat abans
amb els comerciants, que en són els principals afectats. A més, requereix un seguit de
tràmits administratius, i per tant no hi seríem a temps per a aquestes rebaixes. Una
reforma com aquesta afavoriria les grans superfícies perquè tenen una potencialitat
econòmica molt més important que el petit comerç mediterrani a l’hora de fer
campanyes de màrqueting o publicitat en relació amb les rebaixes. El nostre objectiu
és afavorir sempre el petit comerç.

A la senyora Alicia Romero, regidora del grup municipal Socialista, li sap greu pel Sr.
Ferrando que la seva proposta no hagi estat ben rebuda pels grups de l’Ajuntament i
concreta que el seu, també, votarà en contra. El Sr. Martinez ho ha fet molt bé i m’ha
tret tots els arguments que jo anava a explicar. La Generalitat de Catalunya, per
establir un decret, ho fa a través d’un període de negociacions amb associacions de
consumidors, associacions de comerciants. La seva proposta és just el contrari del que
demanen els sectors implicats i no serviria per enfortir el comerç ni l’economia de la
ciutat. Caldrien altres mesures.

El senyor Juan Carlos Ferrando replica al Sr. Safont-Tria que la seva intervenció
s’apropa a l’àmbit de la filosofia i no és tema per tractar en un ple. És possible que els
grans models econòmics mundials s’hagin de revisar, però aquí no estem per tractar
aquest tema. El problema són els petits comerços, les famílies, els empresaris que
estan amb l’aigua al coll i, davant d’aquesta situació, hem plantejat una mesura que
pot ser que no sigui la solució a tots els mals, però creiem que era una bona mesura
conjuntural. Una periodista d’un mitjà de comunicació local em preguntava l’altre dia si
aquesta era una mesura general i li vaig contestar que no, que entenem que és una
mesura conjuntural davant d’una situació excepcional. Davant de les situacions
excepcionals cal fer alguna cosa. El problema és que ningú mou fitxa. Hem fet una
petita proposta per afavorir una mica el consum.
Respecte el tema dels gremis, he llegit la resposta del Sr. Filbà i em sembla una
postura raonable i la respecto. En el mateix mitjà de comunicació recollia les opinions
d’altres persones del comerç que deien que la proposta aquí presentada era
interessant. Nosaltres creiem en el petit comerç, en les grans superfícies, creiem en
tot, creiem en la llibertat de comerç que permet la innovació en les iniciatives.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.

Vots en contra:

23,

corresponents

als

membres

del

grup

municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya

(2),

corresponents

als

membres

del

grup

municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular
(1) .
Abstencions:

Cap.

5 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

DE

CONVERGÈNCIA

I

UNIÓ

SOBRE

L’INCOMPLIMENT PER PART DEL PSC DEL PACTE SIGNAT EN
DIA 10 DE SETEMBRE PER LES ENTITATS MUNICIPALISTES
CATALANES (ACM I FMC).
El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió,
presenta la proposta següent :
“En el Ple del mes passat, l’Ajuntament de Mataró va aprovar una proposta de
resolució que, entre d’altres acords, donava suport a les dues associacions
municipalistes de Catalunya – la FMC i l’ACM i Comarques – en totes les actuacions
que portin a terme en defensa d’un millor finançament dels ajuntaments catalans.
En aquesta línia, el dia 10 de setembre d’enguany, la Comissió municipalista de
Catalunya, òrgan d'enllaç permanent entre la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), havia celebrat, en el
Palau de la Generalitat, un acte per reclamar un nou model de finançament municipal.
L’acte, presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, i pels
presidents de les dues entitats municipalistes, Manuel Bustos (FMC) i Salvador Esteve
(ACM) va celebrar-se a l’Auditori del Palau de la Generalitat i va comptar amb prop de
300 assistents entre alcaldes, càrrecs electes locals, diputats i representants del

Govern de Catalunya. Gairebé 30 anys després de la constitució dels primers
ajuntaments democràtics, el món local s’unia per posar de manifest les mancances
que encara arrosseguen les administracions locals en matèria de finançament.
A l’inici de l’acte es va fer lectura de la declaració de la Comissió Municipalista de
Catalunya sobre el finançament local. Després, un alcalde de cada força política de
l’arc parlamentari va intervenir per reivindicar, des de cada postura, però amb una sola
veu, la insuficiència financera dels ajuntaments.
La declaració de la Comissió Municipalista demana mesures per a la millora del
finançament dels ajuntaments que, entre d’altres reivindicacions, es concreten en:







Un increment de l’aportació als ens locals en els Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’any 2009.
Flexibilitat en l’aplicació de la normativa d’Estabilitat Pressupostària, que
permeti un major nivell d’endeutament als ajuntaments per tal d’abordar les
inversions previstes.
Avançar als municipis, com a lliurament a compta de la liquidació definitiva, el
98% de les quantitats que es corresponguin a cadascun d’ells en concepte de
participació en els tributs de l’Estat per a l’exercici 2009.
Creació d’un fons destinat a les inversions locals integrat per les quantitats
abonades per l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), com a conseqüència de
l’obra pública municipal durant l’exercici 2009.

Al respecte, els signants del pacte es varen comprometre a defensar, al Congrés dels
Diputats, la inclusió en els Pressupostos Generals de l’Estat d’un seguit d’esmenes
que continguessin aquestes propostes. Malauradament, però, a l’hora de la veritat,
CiU, ERC i ICV van recolzar les esmenes però el PSC va votar-hi en contra, trencant
la unitat assolida a Catalunya i impedint la seva aprovació.
Per aquest motiu, el passat dia 20, l’alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, l’alcalde de
Manlleu i vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya, Pere Prat, i
l’alcalde de El Prat de Llobregat i vicepresident de la Federació de Municipis de
Catalunya, Lluís Tejedor, van denunciar, públicament, l’incompliment per part del PSC
del pacte assolit el passat 10 de setembre entre l’ACM i la FMC per a la millora del
finançament local.
Per això, en relació als fets esmentats anteriorment, els sotasignats proposen al Ple
l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Mataró, en coherència amb la Moció aprovada en el Ple del
mes de novembre sobre la millora del finançament dels ens locals, acorda donar
suport a les denúncies fetes pels alcaldes de Sant Cugat, Manlleu i El Prat de
Llobregat en relació a l’incompliment per part del PSC del pacte assolit el passat 10 de
setembre entre l’ACM i Comarques i la FMC.
Segon.- L’Ajuntament de Mataró lamenta l’actitud vergonyant dels diputats del PSC
votant en contra de les esmenes que, en relació al pacte assolit sobre el finançament
local, CiU, ERC i ICV havien presentat als pressupostos generals de l’estat.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la FMC, a la ACM i
Comarques i als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats del PSC, CiU, ERC i
ICV.”

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
avança que el seu grup municipal no donarà suport a aquesta proposta. Creiem que
està desfasada perquè no fa referència a aquesta cessió de 8.000 milions d’euros que
hi ha hagut per part del govern amb transferències de capital per inversions locals en
obra pública, i creiem que és una qüestió que canvia l’escenari. No sabem què
passarà l’any vinent però, de cara a aquest any, la moció perd una mica el sentit.
En segon lloc, pensem que el més important és ser coherent amb la finalitat que a tots
ens mou, que és la millora del finançament local que, per altra banda, és un tema
llargament reivindicat pel grup municipal i pel partit que representa aquest grup
municipal. La reforma del finançament local ha de ser una qüestió global que afecti la
totalitat del País, de l’Estat. Pensem que no és viable que hi hagi un seguit de
reivindicacions o propostes diferents per part de la FCM o de la ACM que les que
pugui fer la Federació Espanyola, tot i estan d’acord amb una gran majoria d’aquestes
propostes, però no aquella que, per via indirecta, pretén establir un règim financer
diferent pels municipis catalans que per la resta dels municipis de l’Estat.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, explica que el 10 de setembre passat, en un acte al Palau de la Generalitat,
en presència del President i dels dirigents de les dues entitats municipalistes
catalanes, es va donar lectura a la declaració municipalista a la que es fa esment,
proposant unes iniciatives compartides per tothom i dirigides a millorar el finançament
del municipis catalans de forma significativa i duradora. Les forces polítiques signants
van agafar el compromís de defensar les propostes aprovades per tots ells. El meu
partit ha estat protagonista, en el passat recent, de diversos dubtes, indecisions, fins i
tot de contradiccions. Hem comès molts errors però, molts d’ells, han estat sacrificis
conscients amb la voluntat de mantenir la unitat dels partits catalans davant el Govern
espanyol. Aquest va ser el plantejament de l’Estatut, on la unitat es va trencar, també,
de manera molt ràpida, amb més d’un protagonista... ja coneixen vostès la història. I
aquesta ha estat la crònica d’aquest rebuig al Congrés espanyol de les esmenes
presentades per Convergència i Unió, per Esquerra Republicana i per Iniciativa per a
la millora del finançament local. Esmenes que coincidien amb les de la declaració

unitària a la que fèiem referència en l’argumentació, per part del PSOE, que la crisi ha
fet caure els ingressos i posa en perill les inversions i els serveis socials prestats. És
possible, ja en feia referència el Sr. Mojedano, que els recentment aprovats 8.000
milions d’euros del fons estatal d’inversió local es presentin com una extraordinària
contribució a pal·liar, a curt termini, la manca de recursos locals per afrontar inversions
necessàries. Malgrat que obvia, una vegada més, el repartiment competencial existent
a l’Estatut, el que sí és cert és que no dóna solució al que s’està reclamant per tots els
ajuntaments de tots els colors, que és una millora del finançament local estable,
desvinculada de la millora del finançament autonòmic. L’anunci que la revisió del
finançament local s’ajornarà fins al 2011 no és una bona notícia.
Per acabar i, tornant a la proposta de resolució que ens ocupa, el meu grup municipal
té l’esperança que, en tot cas, contribueixi a fomentar l’autocrítica per part de tots
plegats per tal de recuperar la unitat en temes transcendentals pel futur i benestar dels
nostres ciutadans i superar aquesta dinàmica perdedora que, sovint, ens acompanya
com a País quan anem a negociar segons quins temes a Madrid.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, comenta que el tema del finançament és un tema recurrent i que,
malauradament, continuarà sent-ho. Ara per ara, no hi veig gaire vies de solució, ja
que els partits que ens governen actualment a les diferents generalitats del nostre
país no acaben d’encertar el camí. Es cert que el finançament local també va lligat al
finançament del país i, si no comencem a plantejar conceptes com ‘concert econòmic’,
com la capacitat que els ajuntaments disposin de pressupostos reals per donar
resposta a tots els serveis que estem donant, no ens en sortirem.
Nosaltres apostem per la construcció nacional, per un procés d’independència política
i, per tant, també econòmica, cosa que implica que els impostos els puguem gestionar
el més a prop del ciutadà possible, i això vol dir que no hagin de fer aquest circuit cap
a Madrid, i després que ens retornin les engrunes. Nosaltres hem apostat sempre per
aquesta proximitat, per tenir una garantia de millor servei i, també, per començar a
retallar aquest espoli fiscal d’any rere any. Aquesta proposta no està en la línia nostra,
però ja anuncio que hi votarem a favor per denunciar aquesta falta de coherència que
exerceix el Partit Socialista. L’incompliment reiterat de promeses i discursos ja
comença a ser bastant escandalós i per això hi votarem a favor. Per començar a
trencar aquest lema de “si guanya Zapatero, hi guanya Catalunya”. Les coses no van
així, si guanya Zapatero no hi guanya Catalunya.

La senyora Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, expressa el sentit del vot del seu grup que serà a
favor de la moció presentada.
Ens trobem, després d’un acte del màxim nivell de recolzament a les demandes del
món municipalista, amb una sensació que ha quedat d’haver participat en una
comèdia, on l’actor principal, qui té la paella pel mànec, s’ha retirat quan tot just
s’aixecava el teló. L’altre dia llegia una entrevista a l’alcalde Pere Navarro, de
Terrassa, i em va sorprendre una afirmació seva que deia: “Els ajuntaments no volem
entorpir la negociació sobre el finançament de Catalunya”. I jo em pregunto, però no
són, també, més recursos econòmics per als catalans i catalanes els que ens han
d’arribar als ajuntaments?
També ens han avançat que s’està estudiant la flexibilitat en l’aplicació de la normativa
d’estabilitat pressupostaria. Però la realitat és que el govern central segueix tractant
els ajuntaments com administracions a tutelar, per tant, com a menors d’edat. El nostre
grup troba normal que hi hagi un disgust per la manca de coherència i fermesa dels
alcaldes del Partit Socialista de Catalunya per subrogar-se de consignes del partit
quan del que estem parlant és de tenir més diners per als serveis al ciutadà.
Possiblement, la presentació d’aquesta moció tampoc ajuda gaire a aquesta unitat del
món municipalista, però amb la situació actual, potser que els grups que ens hem
quedat en minoria en una proposta de cara al pressupost de l’any 2009 en el Congrés
dels Diputats puguem dir la nostra també en un ple municipal.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia que el seu
grup hi votarà en contra.
Primer, perquè vam dir que aquest tema del finançament local, en el qual el PSC no
s’ha despenjat perquè continua sent l’actor principal, no s’havia fet contra ningú,
perquè, sinó, la llista de greuges que tindríem

contra el governs que han negat

sistemàticament l’increment de recursos per als municipis de Catalunya seria
llarguíssima. I la tenim guardada, però l’hem amagat, perquè el que convé ara és una
altra cosa. CIU ha anat corre-cuita a presentar una moció però probablement oblida
quina ha estat la seva actitud davant els municipis quan ha governat 23 anys el nostre
país. Que no delegava, que dotava d’insuficients fons cap als municipis. Una cosa tan
senzilla com que en el contracte programa del transport públic hi entréssim ciutats com

les de Mataró i, per tant, ens beneficiéssim de diners per al transport públic, no ha
estat fins que no hi ha hagut un govern d’esquerres que hi ha hagut recolzament a
governs conservadors, que han fet tot el possible per rebaixar l’aportació als municipis.
Però tot això ho hem volgut posar en un segon terme perquè pensàvem que era més
important la unitat política al voltant dels punts que van signar les dues associacions
municipalistes. Els 4 punts de què parla la declaració són aquests que vostès diuen
aquí: en cap cas les entitats municipalistes van acordar presentar ni recolzar cap
esmena de cap grup polític. En tot cas, que hi hagin partits que han decidit aquesta
estratègia em sembla perfecte, però no forma part d’aquesta declaració de municipis
defensar aquestes esmenes al Congrés dels Diputats. En tot cas, en això consisteix la
unitat política, que no s’ha perdut, al contrari, és defensar aquests 4 punts. El més
important és que ja hi ha hagut un acord d’incrementar la dotació per als municipis
d’una forma extraordinària amb aquests 8.000 milions d’euros, que van directes als
municipis; no tutelar, perquè sap el govern de Zapatero que són els que poden fer
millor aquests tipus d’inversions. Aquest pla és una mesura positiva i necessària per
als municipis i per atendre un dels problemes més importants, el de la crisi econòmica.
Cap idea quedarà al calaix ni cap euro sense aplicació advocant per la unitat del
municipalisme. Per això hi votarem en contra. Per servir als ciutadans en lloc d’anar
criticant els partits. Alguns estem intentant resoldre problemes i els altres intenten
posar el dit a l’ull de l’altre.

El senyor Pau Mojedano comença dient que el Sr. Bassas ha incorregut en l’acusació
que els governs conservadors han perjudicat amb la seva gestió aquesta transferència
de recursos als ajuntaments. Aquesta és una guerra que hem tingut amb els
portaveus del PP successius que hi ha hagut i el Sr. Bassas, des de fa molt anys. Jo
no vull entrar en aquesta guerra però, com a mínim, el que no hem fet nosaltres és fer
focs d’artifici dialèctics, com sí ha fet el Sr. Zapatero reiteradament, creant falses
expectatives i generant frustració amb promeses que, després, no ha complert. En
això li dono la raó al Sr. Safont-Tria. La millor manera de garantir ingressos als
ajuntaments és un govern amb una política econòmica que generi llocs de treball i
riquesa i no com els governs socialistes que, el que fan és destruir els llocs de treball i
la riquesa. Per últim, un prec. Jo sé que ningú de vostès no està d’acord amb això del
cordó sanitari, però els demanaria que en l’acord tercer incloguessin, també, el grup
parlamentari del PP, si no els sap greu.

La senyora Quiteria Guirao explica què vol dir “tutelar”. Tutelar l’administració local vol
dir que els diners només vagin destinats a manteniment i inversió, i res a ordinari, Per
tant, res a mantenir serveis que necessiten ser més dotats econòmicament. Tutelar
també vol dir que les obres les hem de fer en un any. Ens estan donant les pautes per
dir com hem d’actuar els ajuntaments.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, està
convençut que a ningú se li escapa el fet que CiU hagi presentat aquesta proposta de
resolució. No és per res més que per a obrir aquest debat.
Nosaltres estem segurs que quan l’Alcalde, en el passat ple, ens feia un al·legat sobre
la defensa de la millora del finançament, estem segurs que era sincer, perquè porta
molts anys defensant-ho des del municipalisme. Però el seu problema és quan entrem
en aquesta manera de treballar que hauríem de desterrar:
Sí, el dia 10 vam fer un acte unitari, amb un esperit conjunt... però, és clar, en aquell
document no ho vam explicar, no vam posar que aquesta unitat la mantindríem a
Madrid. I a nosaltres, els tres partits que ens vam seure allà, ens va semblar que el
més coherent era mantenir aquesta actitud en la defensa del finançament d’aquests
ajuntaments que com tots sabem està molt al límit.
D’altra banda, benvinguda aquesta dotació extraordinària que ens arriba ara d’aquests
8.000 milions d’euros, tot i que cal ser conscients que això no resoldrà el problema
crònic que tenim de finançament.
Però aquí no estem parlant d’això. Estem parlant que en un moment determinat
aquests 25 diputats no s’han posat al servei del que vam pactar el dia 10. És cert que
el dia 10 no vam pactar expressament què es posaria en el servei, però, escolti, les
esmenes que presentàvem eren les mateixes que havíem posat sobre la taula o
l’esperit del que havíem posat sobre la taula el dia 10.
Avui vostès tenien una excel·lent oportunitat per demostrar que com a mínim vostès sí
que avantposen les necessitats dels mataronins als interessos espanyols.
Aquí es parla, de vegades amb una certa alegria, de trencar la unitat dels partits
catalans i ens en volem anar una mica endarrere amb el tema de l’Estatut... Només cal
llegir les memòries del president Maragall, que els explicarà i valorarà textualment què
va passar quan 48 hores després el seu partit va trencar aquesta unitat. Ell en deia
“una desconsideració política a la cambra, impròpia d’un partit anomenat nacional
català i un cop baix al president de la Generalitat”.
Jo sé que a vostès els dol que els digui això, i em sap greu haver-los-ho de dir, però
crec que avui teníem una oportunitat per arreglar-ho. Això vostès ho van fer amb
l’Estatut i ho tornen a fer ara: votant en contra d’aquesta proposta avantposen els
interessos del Govern espanyol als dels ciutadans de Mataró.
Pensem que aquest proposta no és desfasada, no ens val això que ens deia el
portaveu del PSC d’aquests 23 anys. Jo alguna vegada he fet servir l’expressió
“quaternari”, perquè, és clar, el temps passa molt ràpid i és cert que CiU va governar
23 anys, però també és cert que els va deixar, gràcies a un pacte —també és cert que
amb el PP—, de 18.000 a 34.000 milions d’euros a la Generalitat. Per tant, en el temps

que va governar CiU va tenir pràcticament la meitat de recursos dels que han tingut
vostès per governar el país i recursos que s’han distribuït entre tothom. D’això ningú
els diu res. Però tampoc estem disposats a acceptar que se’ns acusi d’haver descuidat
el finançament del país. D’altra banda, li recordo que CiU no ha governat mai a l’Estat,
mai. I vostès, en canvi, durant molts anys.
Tinc aquí multitud de retalls de companys seus, alcaldes i regidors, d’Esquerra,
d’Iniciativa, però també socialistes... En definitiva, l’únic que els demanem els
ciutadans de Catalunya, perquè són la força majoritària en aquests moments, és que
facin pressió i que actuïn en favor, com un lobby municipalista. Nosaltres no sabem a
qui pretenien enganyar amb aquella comèdia del dia 10, o si se la creien. Però a l’hora
de la veritat, no sabem per què, un cop a Madrid, tots perden força.
Sobre aquests 8.000 milions, nosaltres també tenim unes consideracions polítiques a
fer, i crec que és bo que es facin, malgrat estem satisfets per l’arribada d’aquests
diners. De fet, hem calculat que a Mataró podrien correspondre, com a màxim, uns 21
milions d’euros, que és una xifra prou considerable. Però això no respon a cap de les
demandes fetes per la gent municipalista. Al final sí que és una qüestió d’euros. No
respon als dèficits estructurals, perquè es mantenen. No hi ha finançament per als
serveis impropis i per les noves competències.
Per exemple, avui mateix ha arribat una revista de la Diputació i li llegiré alguna de les
coses que diu el president de la institució, Antoni Fogué, que em sembla que és del
seu partit: “La davallada dels ingressos municipals com a conseqüència de la crisi
posa més en evidència la necessitat de modificar el sistema de finançament local (...)
Per aconseguir aquest nou sistema, les despeses impròpies que suporten els
ajuntaments catalans estan per sobre dels 7.000 milions cada any”. Per tant, si en
tenim 8.000, en aquest cas, només podrien anar a cobrir les despeses impròpies. I
com això els podria anar dient més coses, com que és increïble que es passi
olímpicament del Govern del nostre país, que és qui ens sembla que hauria de fer la
redistribució d’aquests diners.
Es passa també del criteri únic, que és només el de població, cosa que pot provocar
un desequilibri respecte els territoris urbans i rurals. Aquesta mesura no ens soluciona
el problema del finançament, els repeteixo. Podrem fer més escoles bressol, per
exemple, però que al final requeriran personal i acabaran generant més despesa
corrent. Jo crec que totes aquestes reflexions són bones que es facin, acceptant que
aquests 8.000 milions d’euros són benvinguts, però que pràcticament podrien
equivaler a les despeses impròpies dels ajuntaments d’un any. Crec que val la pena
que tinguem en consideració que potser no hagués calgut fer tot el que vam fer en el
ple passat. I, en canvi, ens sembla que valdria la pena posar sobre la taula el fet que

com més aviat millor ens trobéssim tots els partits d’aquest Ajuntament per veure què
es pot fer amb aquests 21 milions d’euros que podrien correspondre a la ciutat de
Mataró. Nosaltres tenim moltes idees i crec que segurament moltes d’elles podrien ser
interessants per a la ciutat.

El senyor Ramon Bassas declara que el manifest del Sr. Mora és un manifest contra el
PSC, i no cap al finançament. Ha estat molta estona ficant el dit a l’ull, que és
exactament allò que nosaltres hem dit que no volíem fer contra cap altra força política.
Miri, la història no s’acaba el dia que vostès van presentar una esmena. Aquí el que
convé sobretot és treball i fermesa. El treball vol dir posar-s’hi, avançant i retrocedint,
fins que aconsegueixes un bon acord de finançament. Però fins que no s’hi arriba, no
ens podem anar tirant els plats pel cap, i aquesta és la nostra posició. Els demano,
d’altra banda, confiança en les institucions del país i també en els alcaldes i les seves
federacions municipalistes, perquè arribarem a un bon fi respecte al finançament
municipal si mantenim la fermesa i no fem aquest foc d’encenalls que s’ha volgut fer.
Dir que els 8.000 milions no responen a cap de les reivindicacions i que va ser un acte
protocol·lari el del dia 10 és faltar a la veritat, perquè la primera reivindicació que es va
fer era un increment de les aportacions als ens locals als pressupostos del 2009. I
efectivament en el pressupost del 2009 es veurà aquest increment, que en
l’Ajuntament de Mataró serà de 21 milions d’euros. Per tant, imagini’s si no hi ha
increment de l’aportació de l’Estat.
És veritat que no és suficient, que no és estructural i que hem de treballar per un millor
sistema de finançament, però no digui que no està en la línia del que volem. La nostra
posició bàsicament és aquesta: Volem un bon acord de finançament però sense fer
números de posar el dit a l’ull dels altres partits.

El senyor Joan Mora creu que és molt important que la gent se n’adoni de tot.
Nosaltres, de confiança, ja els en fem, però també, com a representants dels
ciutadans, hem de respondre a la confiança que ells ens han fet. Però quan nosaltres
parlem amb vostès, celebrem actes i arribem a acords, parlem d’unitat. No els estem
delegant a vostès el nostre vot. Ens posem d’acord per actuar tots en la mateixa línia,
i aquest és el problema, que la unitat de Catalunya sempre va igual: la unitat catalana,
pel que fa al PSC-PSOE fa llufa, perquè quan arriba a Madrid ens trobem que aquests

25 diputats actuen més com un cavall de Troia que no pas per defensar veritablement
els interessos de Catalunya.
Clar, si vostès el que volen és que siguin vostès els únics que tinguin veu i vot per
això hauran de treure el 100% dels vots. Mentre no sigui així, s’hauran d’asseure amb
la resta de partits a discutir acords i no trencar la unitat. Això no és tirar-los els trastos
pel cap. Això és dir les coses com nosaltres creiem que les hem de dir legítimament.
Vostès poden pensar el contrari, però la realitat que tenim nosaltres és la que jo deia.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, reconeix que en un principi no entenia
la moció, però que ara l’entén perfectament. Aquí no es tracta de parlar de
finançament, es tracta de parlar de moltes altres coses. Si és així, no enganyem la
gent, i fem una moció que digui altres coses i no aquesta.
Jo no hi era el dia 10 de setembre al Palau de la Generalitat, hi va anar el Sr. Bassas,
perquè jo era a Roma fent d’alcalde de la ciutat i representant un grup molt nombrós
de ciutadans que van decidir anar-hi. Per tant, no vaig escoltar les intervencions orals,
però n’he parlat amb alguns. I per això intervinc, perquè segueixo de molt a prop tot
aquest procés.
Nosaltres estem molt contents per aquests 8.000 milions perquè, tal com vaig dir
públicament a Madrid quan se’m va preguntar, fins ara tant els governs de dretes com
d’esquerres a Madrid havien estat molt “ràcanos” en el finançament dels municipis. I
tot i que no ho vaig dir, els governs catalans també, sobretot els que hi van estar molts
anys.
Per tant, benvinguts siguin els 8.000 milions, perquè signifiquen un vot de confiança
del govern d’Espanya en els ajuntaments. A més, satisfet també per la manera com
s’ha fet: directament als ajuntaments. Nosaltres no tenim necessitat de ser tutelats per
ningú, ni pel govern de Catalunya ni per cap altre govern. No necessitem que ningú
ens digui com ens hem de gastar els diners. Ningú. Directament i per càpita, així.
Escolti, són 21 milions i escaig d’euros que obtindrem per gastar en inversions. Per
què? Perquè sembla que vulguin oblidar que és un pla de xoc contra l’atur. I per tant
s’han de gastar i de pressa, perquè no li explicaràs al senyor que s’ha quedat aturat
del sector de la construcció que torni d’aquí a sis mesos.
Per cert, parlant del sector, comencem a rebre comunicacions d’algunes empreses de
la construcció que ens diuen que es comprometen a complir les clàusules en el sentit
de només contractar aturats. Per tant, la gent està expectant. Els ciutadans i les

empreses d’aquest país estan expectants en què destinarem aquests diners a Mataró
i a la resta de l’Estat. Aquest és un pla de xoc contra l’atur.
Per cert, posa el mateix exemple que la Sra. Botella de si demà fem l’escola bressol
qui pagarà després els mestres —només constato Sr. Mora, no suposo cap tipus
d’afinitat entre vostès... a la Sra. Botella li tinc respecte; a vostè li tinc apreci, i no el
poso en el mateix sac—. Però, escolti, si sempre ens diuen que gastem molt en
despesa corrent, no la defensi ara; no té sentit això.
Pel que fa a això del 2011, no sé d’on ho han tret. Ningú m’ho ha comunicat, ni ho he
llegit enlloc, potser és que no llegim els mateixos diaris. D’altra banda, també vaig dir
que això no resolia el tema del finançament dels ajuntaments. Això no ho resol, per
suposat que no. Per tant, totes les reivindicacions que es van posar sobre la taula el
dia 10 de setembre continuen vigents. I algunes s’estan treballant, com ara la
possibilitat que els ajuntaments es puguin endeutar més del que ara estableix la Llei
d’Estabilitat Pressupostària. Hi ha hagut converses ja i s’està treballant. Des d’on? No
des dels partits polítics, sinó des de les entitats municipalistes. El PSC és el PSC,
però jo quan vaig a la Federació de Municipis, hi vaig com a Alcalde de Mataró, i no
com a alcalde del PSC de Mataró. I defenso els interessos de tots els mataronins, els
que voten el PSC i els que no voten el PSC. Per tant, no hi vaig a fer de corretja de
transmissió ni del PSC ni de ningú. Hi vaig per reivindicar el que crec que és just per
al municipalisme català, i el que és just per a la meva ciutat.
Per tant, en cap moment vaig sentir dir, ni en les converses posteriors, cap compromís
que els parlamentaris catalans a Madrid votarien en la línia del que s’havia acordat en
la Declaració Municipalista. No ho sé d’on s’ho han tret els altres partits polítics. Això
en els actes posteriors als quals he assistit no ha sortit mai. Potser jo estigui mal
informat, eh. No vull posar totes les culpes en un altre lloc.
Però, en tot cas, queda clar que aquests diners són per a una cosa molt concreta, que
benvinguts siguin, però que no baixarem ni una sola volta de revolucions la nostra
reivindicació per un finançament local més just i més acord amb els temps que tenim i
més ajustat a les necessitats dels ajuntaments. Continuarem fent la mateixa pressió
des d’on s’ha de fer, amb una llei de finançament local justa. Aquesta és la
reivindicació autèntica. Una llei que resolgui, d’una vegada per totes, els problemes de
finançament real que tenim els ajuntaments. Aquesta és la idea i no cap altra.
Benvinguts siguin els 8.000 milions d’euros i els 21 milions que ens pertoquen, que
gastarem i gastarem bé. Ja els informarem amb temps, per suposat, en què els
pensem invertir. Ja hi està treballant molta gent des del dilluns de la setmana passada
mateix, buscant quins són els projectes que podem avançar per complir amb els
terminis... I continuarem reclamant amb la mateixa intensitat un finançament just per

als municipis del conjunt d’Espanya. I si pot ser, mantenir la unitat d’acció del
municipalisme, del català i de l’espanyol. Confiant que els alcaldes de Sabadell,
Martorell i Getafe aconsegueixin un finançament just per als ajuntaments.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del
grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular
(1) .

Vots en contra:

15,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Abstencions:

Cap.

6 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER L’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ AL MANIFEST “EDUCACIÓN
3000”.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la Moció següent:
“Ja fa temps que la societat civil reclama un compromís per part de les institucions
competents per la millora del sistema educatiu del país. Les estadístiques a nivell
europeu són cada cop més clares: els nostres joves van quedant-se enrere i Espanya
està cada cop més a la cua dels rànquings de nivell educatiu, cultural i lingüístic.
El canvis tan ràpids que experimenten els nostres joves a tots els nivells: físic,
emocional, cognitiu, ètic, de conducta i espiritual, fan necessari una adequació de
l’educació actual, humanitzant-la, on també hi han de col·laborar famílies i educadors.
S’han d’assumir responsabilitats específiques per donar un gir positiu al sistema
educatiu actual, ja que la situació del procés educatiu a Catalunya no és precisament
satisfactòria i s’ha de millorar.

I això és el que demana aquest manifest. La societat ha de ser còmplice en aquest
procés, perquè sinó l’escola i els pares van contra corrent a l’hora d’educar els seus
fills. És per aquest motiu que es demana a la societat civil que es responsabilitzi i
impulsi accions que contribueixin a la millora del sistema i recuperin i potenciïn valors
que, des de sempre, han estat intrínsicament lligats a l’educació: esforç,
responsabilitat, professionalitat...etc.
El binomi: “més inversió-millor educació” és un tòpic que cal trencar. Els millors
rendiments acadèmics venen donats per una suma de factors i d’esforços, i la
capacitat d’humanitzar l’alumnat perquè entengui, raoni i aprengui està entre ells.
També cal destacar un altre manifest en aquest aspecte que veurà la llum el 4 de
desembre i que tira endavant gràcies a que algunes institucions públiques impulsades
per la Universitat Ramon Llull i Esade, i entitats de la societat civil catalana, reclamen
un compromís, sense interessos partidistes, per a la millora del sistema educatiu. El
manifest té com a idea principal el fet que, sense l’educació, és impossible
desenvolupar les potencialitats individuals, condemnant la societat a la mediocritat. Tot
i ser conscients de que la societat actual té uns valors que no van precisament
encaminats cap a aquesta idea, les parts implicades volen tirar endavant el projecte de
manera positiva i constructiva. Es tracta d’obrir un diàleg sobre l’educació, donant-li
una dimensió més social.
Conscients, doncs que la societat civil està movent-se davant la necessitat real i urgent
de canviar el sistema educatiu, aquest Grup Municipal sotmet a la consideració del Ple
l’aprovació del següent:

ACORD
1.- Que l’Ajuntament de Mataró, s’adhereixi al manifest “Educación 3000” i que un cop
publicat el manifest liderat per ESADE i la Universitat Ramon Llull, es posi en contacte
amb els seus creadors per determinar-ne la seva possible viabilitat i, si s’escau, també
s’hi adhereixi en pro d’una millor educació per als nens i nenes de Mataró.”

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, proposa que no es voti avui aquesta
proposta de resolució i que ens emplacem allà on se situa el Sr. Mojedano
precisament, en el conegut com ‘Manifest Rigol’, impulsat per Joan Rigol, expresident
del Parlament de Catalunya, i que avui ha estat presentat.
Si li sembla, podríem no votar-lo avui i emplaçar-nos sobre el Manifest en el proper ple
del mes de gener o quan hi hagi temps de treballar-lo de manera adequada, en
comissió informativa, i així el puguem discutir plegats.

El senyor Pau Mojedano accepta la proposta del Sr. Alcalde. També prega que, a
banda d’estudiar el Manifest Rigol, es debatés el Manifest d’Educació 3000, que, en
gran part, va també en aquesta línia.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, confirma
que no hi tenen cap inconvenient. Però els sembla que ambdós manifests van en línies
similars però no són ben bé iguals i, per tant, el seu grup demanaria tractar-ho per
separat.

El senyor Alcalde deixa el punt sobre la taula per a una propera ocasió.

DICTÀMENS
CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
-Presidència-

7 - MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DIGITAL
MATARÓ-MARESME
El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació, presenta
la proposta següent:
“Vist l’acord adoptat pel Ple del Consorci Digital Mataró-Maresme, en sessió ordinària
celebrada el passat dia 06/05/2008, relatiu a l’aprovació de la modificació dels arts. 5è.
i 10.4 dels seus estatuts, els quals quedaran redactats de la següent forma:
-

-

Art. 5: “El domicili del Consorci serà a Mataró, carrer Juan Sebastián
Elcano, núm. 6, 2n. Tanmateix el ple del Consorci podrà modificar aquest
domicili”.
Art. 10.4: “Les funcions de Secretaria i Intervenció en el Consorci seran
realitzades per aquell funcionari o funcionaris que les porti o portin a terme
en algú dels membres del Consorci, amb la condició d’ens local, o en
qualsevol altre ens local, designat pel Ple del Consorci a proposta del
Consell Comarcal”.

Vist l’informe del Secretari General, de data 15/10/2008, en el sentit de considerar
ajustada a dret la modificació proposada, sempre que l’art. 10.4 s’interpreti en el sentit
indicat a l’expressat informe (les places de Secretari i Interventor hauran d’estar
reservades a funcionaris d’habilitació estatal, sense perjudici de poder encomanar-se
les funcions a un altre funcionari de forma accidental mentre es proveeixen les places
de forma reglamentària).

Vist el previst a l’art. 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que es requereix la ratificació pels ens,
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats
que per a l’aprovació.
Per tot l’anterior, PROPOSO al Ple Municipal l’adopció, si s’escau, del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de l’art. 5è. i 10.4 dels estatuts del Consorci Digital
Mataró-Maresme, els quals quedaran redactats amb el text següent:
-

-

Art. 5: “El domicili del Consorci serà a Mataró, carrer Juan Sebastián
Elcano, núm. 6, 2n. Tanmateix el ple del Consorci podrà modificar aquest
domicili”.
Art. 10.4: “Les funcions de Secretaria i Intervenció en el Consorci seran
realitzades per aquell funcionari o funcionaris que les porti o portin a terme
en algú dels membres del Consorci, amb la condició d’ens local, o en
qualsevol altre ens local, designat pel Ple del Consorci a proposta del
Consell Comarcal”.”

El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, declara
que el seu grup s’hi abstindrà.
Malgrat és un tema administratiu, senzill i fàcil d’entendre, darrere hi ha un tema de
filosofia. Evidentment des de CiU, ja ho diem en les al·legacions que fem en el PAM,
no estem d’acord en què l’Ajuntament com a tal participi en el Consorci Digital de
Mataró Maresme. No hi estem d’acord entre d’altres raons, perquè tenim aquí a
Mataró una televisió (TVM) des de fa molts anys, que a més ha rebut ajuts de
l’Ajuntament, un Ajuntament que també n’ha adquirit el fons documental i d’imatges, i,
per tant, considerem absolutament innecessàries les despeses que aquesta
participació de l’Ajuntament com a tal en el Consorci comporta.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
anuncia el seu vot negatiu a la proposta, perquè de tots és ben sabuda la postura del
PPC respecte al fet que l’Ajuntament participi en l’esmentat Consorci.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa

per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Vots en contra:

4, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.

Abstencions:

8, corresponents als membres del grup municipal de
Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .

-Innovació i Promoció de CiutatEl Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 8 i 9 per
venir referits a temàtiques coincidents.

8 - APROVACIÓ
L’ORGANISME

DEFINITIVA

AUTÒNOM

DE

DE

L’EXTINCIÓ

L’ESCOLA

DE

UNIVERSITÀRIA

POLITÈCNICA DE MATARÓ.
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat,
presenta la proposta següent :
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró de 2 d’octubre va aprovar inicialment l’extinció de
l’Organisme Autònom Municipal de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (en
endavant EUPTM o Organisme Autònom, indistintament), iniciant-se el procediment de
liquidació per a integrar-se, juntament amb l’Escola Universitària del Maresme, en la
Fundació Tecnocampus.
Sotmès l’expedient a informació pública de 30 dies, no s’ha presentat cap al·legació en
contra, com així consta en els certificats emesos pels responsables del Registre
Central de l’Ajuntament de Mataró, i de l’EUPMT.
Es va indicar que l’extinció de l’Organisme Autònom comportava l’adscripció del
personal laboral de l’EUPMT a la Fundació Tecnocampus, així com la subrogació
d’aquesta en els contractes i convenis vigents al temps de la dissolució subscrits per
l’EUPMT. També es preveia autoritzar a la Fundació Tecnocampus per l’ús de l’edifici i
les instal·lacions de l’av. Puig i Cadafalch, 101-111, fins al seu trasllat definitiu a les
instal·lacions del Parc Tecnocampus a El Rengle.
Un altre aspecte bàsic era la negociació prèvia amb els representants del personal de
l’Escola Universitària en relació a les condicions de la subrogació. En aquest sentit,

consta a l’expedient còpia de l’acta dels acords presos entre la Presidenta del Patronat
de l’EUPMT i els representants dels treballadors que reflecteix les negociacions per
detallar els criteris de consens, les característiques, els drets i els deures del procés de
subrogació de l’EUPMT en la Fundació Tecnocampus.
Per altre banda, la plantilla del personal eventual inclou la plaça de gerent que ha estat
ocupada mitjançant nomenament de l’Ajuntament Ple de 05/06/2008. Com a efecte de
la subrogació del personal per la Fundació Tecnocampus el Ple de l'Ajuntament haurà
d'acordar el cessament de la contractació eventual efectuada al Gerent de l'EUPMT,
amb efectes a comptar des del 01/01/2009 ja que l'aprovació de la dissolució de
l'EUPMT implicarà automàticament l'extinció de la relació del personal eventual
d'aquest organisme autònom, que s’integrarà en l’organigrama que tingui previst la
Fundació Tecnocampus.
D’acord amb l’article 209 del Reglament d’obres, activitats i serveis, l’Ajuntament de
Mataró haurà de succeir universalment a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró,
incorporant al seu patrimoni, els béns, els drets i les obligacions que liquidi.
En efecte, aquest Organisme Autònom ha disposat d’uns béns per al compliment del
servei públic, qualificats com a béns de domini públic. Amb motiu de l’extinció definitiva
aquests béns s’incorporen al patrimoni municipal de l’Ajuntament de Mataró, en
qualitat de successora universal de l’Organisme Autònom.
En quan a l’edificació en la que es venen prestant els serveis de docència
universitària, que és propietat de l’Ajuntament i que va ser adscrita en el seu dia a
l’EUPMT, l’extinció de l’Organisme Autònom porta aparellada la desadscipció de
l’edifici, recuperant l’Ajuntament les facultats plenes de conservació, gestió i explotació
del mateix.
A partir de l’1 de gener de 2009, la Fundació Tecnocampus es farà càrrec de la gestió
del servei i de l’activitat docent de l’EUPMT. Aquest motiu ha portat a considerar
l’oportunitat d’alterar la qualificació jurídica d’aquells bens mobles que s’incorporen al
patrimoni municipal per tal de que passin a ser considerats bens patrimonials i poder
cedir-los a la Fundació, en tant i quan s’entén que resulta necessari per a la continuïtat
de les operacions de l’Escola Universitària.
Finalment, cal prendre en consideració que el pressupost de l’Ajuntament per l’any
2009, preveu la partida d’aportació al pressupost de l’EUPMT. En tot cas s’haurà
d’estudiar el procediment perquè aquestes partides inicialment previstes com a dotació
per l’EUPMT passi a integrar-se a la partida de la Fundació Tecnocampus i en aquest
sentit, procedir a ajustar el contingut del conveni per a l’exercici 2009 entre
l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus, a fi i efecte de què aquest
contempli les circumstàncies que han de regir les relacions entre ambdues parts a
partir de l’1 de gener de 2009, derivades del traspàs de la gestió de l’Escola
Universitària a la Fundació.
Resulta d’aplicació en quan al procediment d’extinció, l’article 201 i concordants del
Decret 179/1995 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i a
l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local. Així com
l’article 21.b) dels estatuts de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró.
Respecte al canvi de gestió del règim de prestació de serveis resulta d’aplicació els
articles 245.3 i 246.1 del Decret legislatiu 2/2003, de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya

S’ha observat el que estableix l’article 209 del ROAS, respecte la incorporació dels
béns, drets i obligacions de l’Organisme Autònom que s’extingeix al patrimoni de
l’Ajuntament.
El procediment d’alteració de la qualificació jurídica dels bens és el previst a l’article 20
del Decret 336/1988 de Reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya. Resulta
competent per aprovar l’alteració de la qualificació jurídica dels béns municipals el Ple
de l’Ajuntament, tal com disposa l’article 52.2.1) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Resulta d’aplicació l’article 211 i 212 del Decret legislatiu 2/2003, de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i a l’article 49 i 50 del Decret 336/1988 pel qual s’aprova
el Reglament de patrimoni dels ens locals, respecte el procediment de cessió dels
béns municipals.
Resulta també d’aplicació l’article 44 del Reial decret legislatiu 1/1995, del Text refós
de l’estatut dels treballadors i l'art. 13.a) dels Estatuts del Patronat.
Vistos els informes jurídics i d’intervenció que obren a l’expedient.

Per tot el que s'ha exposat, es PROPOSA al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels
següents ACORDS:

Primer.- Aprovar definitivament l’extinció de l’Organisme Autònom de l’Escola
Universitària Politècnica de Mataró, amb efectes 31 de desembre de 2008.
L’Escola Universitària s’integrarà amb efectes 1 de gener de 2009 en la Fundació
Tecnocampus qui continuarà amb la gestió dels serveis i activitats docents de l’escola,
en compliment dels compromisos adquirits per l’Ajuntament de Mataró amb el Consell
Comarcal del Maresme, que preveuen la integració dels dos centres universitaris en la
Fundació Tecnocampus.
Segon.- Com a conseqüència del que s’acorda en l’apartat anterior, el personal laboral
que actualment presta els seus serveis en l’Organisme Autònom de l’Escola
Universitària Politècnica de Mataró, que consta detallat en l’annex I, passarà a
dependre, amb efectes 1 de gener de 2009, directament de la Fundació Tecnocampus,
qui es subrogarà en tots els drets i obligacions derivats de la relació laboral, quedant
extingida la relació del personal laboral amb l’Organisme Autònom.
Tercer.- Acordar, com a efectes de la subrogació del personal en la Fundació
Tecnocampus, el cessament de la contractació eventual efectuada al Gerent de
l'EUPMT, amb efectes a comptar des del 01/01/2009 moment a partir del qual que
s’integrarà en l’organigrama que tingui previst la Fundació Tecnocampus.
Quart.- Com a conseqüència de l’extinció de l’Organisme Autònom de l’Escola
Universitària Politècnica de Mataró, la Fundació Tecnocampus es subroga en tots els
contractes de naturalesa pública o privada i en els convenis subscrits per l’Organisme
Autònom de l’EUPMT vigents al temps de la dissolució, que consten a l’annex II i III
d’aquesta resolució, de manera que la Fundació Tecnocampus es subroga en tots els
drets i obligacions que se’n deriven del contractes, sota les mateixes clàusules i
terminis de duració.

Cinquè.- Derivat de l’extinció de l’Organisme Autònom i conforme al que estableix
l’article 209 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, l’Ajuntament de Mataró succeeix
universalment a aquell en els seus bens, drets i obligacions.
Sisè.- Declarar la desadscripció de l’edifici de l’av. Puig i Cadafalch, 101-111, a favor
de l’EUPMT amb efectes 31/12/2008, moment a partir del qual l’Ajuntament de
Mataró recuperarà les seves plenes facultats sobre l’esmentat edifici.
Setè.- Atès que la Fundació Tecnocampus passa a ser, amb efectes 1 de gener de
2009, la titular de l’escola universitària, l’Ajuntament de Mataró efectuarà una aportació
al fons dotacional de la Fundació per tal de garantir la continuïtat en la prestació del
servei docent i les restants activitats i compromisos. Per realitzar aquesta dotació es
tindrà en compte el següent:
1.-Aquesta dotació comprendrà l’actiu i el passiu que l’Ajuntament de Mataró
rebi amb motiu de l’extinció de l’Organisme Autònom, a excepció dels bens immobles
constituïts per l’edifici de l’av. Puig i Cadafalch, 101-111 i les seves instal·lacions i
obres que consten a l’annex IV.
2.- Aquesta dotació es constituirà de la següent manera:
- Es realitzarà una aportació provisional (comptabilització provisional)
amb efectes 01/01/2009 a favor de la Fundació, durant la primera quinzena del
mes de gener de 2009
- Aquesta aportació serà complementada amb la comptabilització i
aportació definitiva, un cop aprovat el seu compte general i realitzada la
liquidació de l’any 2008 de l’EUPMT.
3.- Tan mateix, es procedirà al tancament dels comptes corrents oberts a nom
de l’EUPMT i al traspàs físic de les existències als comptes corrents de la Fundació,
amb el ben entès que, a partir de l’1 de gener de 2009 la Fundació Tecnocampus
assumirà els bens, drets i deures rebuts de l’EUPMT i s’encarregarà de la gestió tots
els cobraments i pagaments.
Vuitè.- Respecte l’edifici i instal·lacions de l’Av. Puig i Cadafalch, 101-111, es proposa
atorgar una llicència d’ús a favor de la Fundació Tecnocampus, mitjançant decret
d’alcaldia a on s’hi establiran les condicions d’ús, el termini de durada, destinació,
finalitats i demés condicions de la llicència.
Novè.- Aprovar inicialment la desafectació dels bens mobles de domini públic que
s’han incorporat al patrimoni municipal amb motiu de l’extinció i que formen part de la
dotació acordada en la disposició sisena, la descripció dels quals consta en l’annex IV.
Desè.- Aprovar inicialment la cessió gratuïta dels béns un cop qualificats com
patrimonials a favor de la Fundació Tecnocampus per destinar-los al sosteniment de l’
activitat docent i de la gestió de l’Escola Universitària Politècnica, i a la resta de
finalitats fundacionals que es consideren d’interès municipal.
Onzè.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, respecte
dels acords vuitè i novè referents a l’aprovació inicial de la desafectació i cessió
gratuïta, mitjançant la inserció del corresponent anunci al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al Butlletí oficial de la província de Barcelona, per tal de que les
persones interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions i reclamacions
que estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució definitiva.

Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions
o reclamacions, els acords de desafectació dels bens de domini públic i cessió gratuïta
a favor de la Fundació Tecnocampus s’entendran aprovats definitivament.
Respecte la resta d’acords que recull la present resolució, la inserció del corresponent
anunci al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí oficial de la província de
Barcelona, s’entendrà a efectes de presentació dels recursos administratius i/o
contenciós administratiu.
Dotzè.- Proposar a l’Ajuntament de Mataró que les partides inicialment previstes com
a dotació per l’EUPMT passi a integrar-se a la partida de la Fundació Tecnocampus.
En aquest sentit, caldrà procedir a ajustar el contingut del conveni per a l’exercici 2009
entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus, a fi i efecte de què aquest
contempli les circumstàncies que han de regir les relacions entre ambdues parts a
partir de l’1 de gener de 2009, derivades del traspàs de la gestió de l’Escola
Universitària a la Fundació.
Tretzè.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de quans documents siguin necessaris
per a la formalització, perfeccionament i execució dels presents acords i signar els
documents necessaris fins l’efectiva integració de l’Escola Universitària Politècnica de
Mataró en la Fundació Tecnocampus.
Catorzè.- Notificar el present acord a totes les persones interessades i al Servei de
Gestió Econòmica, Secció Patrimoni, de l’Ajuntament. Igualment s’ha de notificar als
membres dels òrgans de govern del Patronat de l’Escola Universitària Politècnica de
Mataró, a la Direcció General d’Administracions Locals, als representants dels
treballadors d’aquest Organisme Autònom i al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Quinzè .- Donar de baixa amb efectes 1 de gener de 2009 a l’Escola Universitària
Politècnica de Mataró del Ministeri d’Hisenda: baixa del cens de l’Iva i del NIF; de la
Tresoreria General de la Seguretat Social: baixa del número de patronal; del
Departament de Treball: baixa com a centre de treball registrat; del Registre d’Entitats
Locals (Generalitat i Estat): baixa com a organisme autònom.”
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el
vot afirmatiu de CiU a l’aprovació definitiva de l’extinció de l’organisme autònom i
l’abstenció pel que fa al segon conveni col·lectiu.
També m’agradaria dir unes paraules respecte a aquest pas endavant que es dóna, un
pas endavant que compta amb el suport de CiU i la voluntat de treballar al costat seu.
Les diferències saben que hi són, bàsicament en el fet de la construcció de l’edifici de
les dues escoles, però per a la resta de coses ens sembla que els podem dir que està
tot per fer. En aquest “està tot per fer”, de totes maneres, esperem que hi hagi
l’oportunitat de treballar-hi tots. De fet, els hi hem estès la mà des del primer dia.
Vostès saben que els hem proposat un seguit d’al·legacions en els estatuts de la
Fundació TCM i estic parlant més de futur que de passat, perquè crec que parlar

d’extincions ho vam acabar de fer en un humil però sentit sopar el dilluns amb els dos
patronats, i crec que aquestes coses va bé que es diguin.
Tornant a les al·legacions, de cara al futur, el que és la Fundació TCM està en el seu
esperit acceptar-les, perquè crec que poden ser bones i perquè crec que aquest
projecte només sortirà endavant si es veu com un projecte de ciutat i s’hi aporten
aquelles consideracions i idees de tots els grups municipals. Hem de procurar que
totes les poblacions de la comarca el vegin i l’acceptin com un gran projecte de ciutat, i
això passarà si al darrere hi ha un gran pacte de ciutat. Estic convençut que anem pel
bon camí i que trobarem la fórmula.
El fet que ens abstinguem en la part del conveni col·lectiu és únicament perquè
aquesta és la seva negociació. Vostès saben com ha anat i, per tant, els fem la
confiança amb una abstenció, però no podem anar més enllà.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
afirma que el seu posicionament és exactament el mateix que el de CiU. És a dir, a
favor del primer punt i s’abstindran en el segon, per les mateixes raons que ell ha dit.
Lògicament forma part de la seva gestió i negociació la part del conveni col·lectiu.
Ja n’hem parlat abastament, no m’hi estendré, només recalcar que estarem al costat
del Govern per una raó: aquest projecte ha de sortir bé i no hi ha alternativa. Sinó serà
un desastre de dimensions considerables per a aquesta ciutat.
Hem de lluitar-hi junts. L’únic que li demano a la Sra. Romero és que hi hagi l’obertura
mental suficient com per saber rebre les propostes que puguin venir de l’oposició.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, anuncia que la CUP tindrà els mateixos posicionaments que els altres grups
de l’oposició. Afirmatiu en la proposta d’extinció de l’organisme autònom de l’Escola
Universitària i d’abstenció en la ratificació del segon conveni col·lectiu.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, expressa el seu agraïment més
profund a totes les persones que han fet possible els 25 anys d’història de l’Escola
Universitària Politècnica de Mataró. A la gent que va començar, a tots els que l’han

representat en els patronats i les entitats, al professorat i a tothom. En nom de tots
plegats, la nostra felicitació i el nostre agraïment.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9 -

Unanimitat. (27).

RATIFICAR

EL

SEGON

CONVENI

COL•LECTIU

DE

L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ.
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat,
presenta la proposta següent :
“Vist que el Consell rector del Patronat de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró
d’11 de novembre de 2008 va aprovar el segon Conveni col·lectiu de l’Escola
Universitària Politècnica de Mataró pel període de vigència 2008-2011 i proposa
elevar-lo a la ratificació del Ple de l’Ajuntament de Mataró.
Vist l’informe jurídic relatiu al contingut i procediment a seguir respecte l’elaboració del
conveni col·lectiu de l’EUPMT, i l’informe d’intervenció respecte a l’existència de crèdit
a les corresponents partides pressupostàries.
Per tot el que s'ha exposat, es PROPOSA al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels
següents ACORDS:
ÚNIC.- Ratificar l’acord del Consell rector del Patronat de l’Escola Universitària
Politècnica de Mataró d’11 de novembre de 2008, que en la seva part dispositiva
resolia el següent:
“Primer.- Aprovar el segon Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Escola
Universitària Politècnica de Mataró pels anys 2008-2011.
Segon.- Autoritzar la despesa prevista a la disposició addicional primera de 11.000€
amb càrrec a la partida pressupostària 2008 422400 13004 pgcp 640, projecte
4224005001 general, del pressupost de l’exercici 2008 de l’Escola Universitària
Politècnica de Mataró.
Tercer.- Elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró el present acord per a la seva
ratificació
Quart.- Trametre el Conveni col·lectiu al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció en el Registre corresponent i la seva publicació en
el diaris oficials escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

12, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del
grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular
(1) .

10 - RATIFICAR

L’ADSCRIPCIÓ

DE

L’EPE

PARC

TECNOCAMPUS A L’ÀREA D’INNOVACIÓ I PROMOCIÓ DE
CIUTAT.
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat,
presenta la proposta següent :
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró en sessió celebrada el 11 de desembre de 2006 va
crear el servei públic de gestió del Parc Tecnocampus acordant la seva gestió per
l’entitat pública empresarial PARC TECNOCAMPUS MATARÓ, en règim de gestió
directa.
Aquest acord de Ple establia l’adscripció de l’entitat pública empresarial PARC
TECNOCAMPUS MATARÓ a l’Àrea de Serveis Centrals i Planificació.
Posteriorment, per decret d’alcaldia núm. 1211/2008, de 7 de febrer, es va aprovar la
modificació de l’organització municipal, i es va adscriure a l’Àrea d’Innovació i
Promoció de Ciutat l’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró.
L’article 85 bis.1. a) de la Llei de bases del règim local estableix la competència del
plenari per la creació, modificació, refundició i extinció de les entitats públiques
empresarials
Atès que l’adscripció inicial de l’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró
a l’Àrea de Serveis Centrals consta feta en acord Plenari de 11 de desembre de 2006.
Vist el que estableix l’article 85bis 1.a) de la Llei de Bases del Règim Local.

En vista de tot el que s’ha exposat, PROPOSO al Ple Municipal l’adopció del següent
acord:
ÚNIC: Ratificar l’adscripció de l’entitat pública empresarial PARC TECNOCAMPUS
MATARÓ, a l’Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat, feta per decret d’alcaldia núm.
1211/2008 de 7 de febrer.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ
-Servei de Gestió Econòmica-

11 - DONAR COMPTE DEL DECRET 9538/2008, DE 21 DE
NOVEMBRE, ON S’APROVA LA CONCESSIÓ D’UN AJUT DE
CAIXA, A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA,
PER UN IMPORT DE 720.000,00 €.
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, dóna
compte del decret següent :
“DECRET
9538/2008 de 21 de novembre

En data 21 de novembre, L'ALCALDE ha resolt el següent:
L’article 52è de les Bases d’execució del pressupost 2008 disposa que l’Ajuntament podrà
concedir ajuts de caixa reintegrables als Organismes Autònoms Municipals, si l’òrgan
competent d’aquest efectua l’oportuna sol•licitud formal, indicant-ne la causa i l’import.
Amb data 24 d’octubre de 2008, la Presidenta de l’IMPEM, sol•licita a l’Ajuntament de Mataró
un ajut de caixa d’import 720.000,00 €, a percebre de la següent manera: 200.000,00 €, el 25
de novembre de 2008 i 520.000,00 €, el 15 de desembre de 2008. La necessitat d’aquest ajut
de caixa respon al retard en el pagament de les subvencions atorgades per la Generalitat de
Catalunya a l’IMPEM, que a data d’aquest informe ascendeixen a 721.427,30 €, segons el
detall següent:

Projecte Subvencionat
Projecte Tecnoescola 1a. fase
Projecte Taller d’Ocupació 2a. fase
Projecte Casa d’Oficis 2a. Fase
Subvencions vàries
Total:

Import a percebre
160.088,00 €
241.081,92 €
111.801, 38 €
208.456,00 €
721.427,30 €

L’IMPEM té previst retornar la totalitat d’aquest ajut de caixa a l’Ajuntament de Mataró, el 20 de
gener de 2009.
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica.
Vista la proposta de resolució de la Consellera delegada de Serveis Centrals.
En ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, el R.D.L. 781/86 de 18 d’abril que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprovà el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC:
1. Aprovar la concessió d’un ajut de caixa a l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, per un
import de 720.000,00 €, a percebre 200.000,00 € el 25 de novembre de 2008 i 520.000,00 € el
15 de desembre de 2008. Aquest ajut de caixa es retornarà el 20 de gener 2009 i les seves
condicions financeres seran les següents:
a) Euribor a 3 mesos + 1, amb liquidació trimestral.
2. Donar compte de la present resolució en el proper Ple que es celebri.
3. Notificar la present resolució a l’Institut Municipal de Promoció Econòmica.”

El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, explica
que aquí el seu grup es pregunta el que sempre pregunta: l’Ajuntament ha de fer de
banc realment? Perquè entenem que és aquesta la funció que ens està explicant la
Sra. Romero en aquests moments. Aquí hem de tapar una mica les vergonyes de la
Generalitat, si em permeten, perquè un retard de la Generalitat l’acabarem pagant
l’Ajuntament. A veure, l’IMPEM pagarà uns interessos a l’Ajuntament i per pagar-los
com s’ho farà? Tenint en compte que l’IMPEM forma part de l’Ajuntament, encara que
sigui un organisme autònom. Per tant, ho pagarem tots.
La senyora Alicia Romero recorda que es tracta d’un ajut de caixa, no d’un crèdit. Amb
uns dies o setmanes acabarem solventant-ho, perquè és qüestió de les tramitacions
que té la Generalitat. Pensin que en aquests moments ens estan triplicant la
subvenció en relació a altres anys, perquè a causa de la situació econòmica la
Generalitat està fent un esforç molt important sobretot en temes d’ocupació i és
normal que hi hagi un cert col·lapse, especialment a nivell del Servei d’Ocupació de
Catalunya, natural i sort que hi és.

D’altra banda, com vostès saben, l’IMPEM normalment no demana ajuts de caixa.
Avui es demana de manera extraordinària pel motiu esmentat.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, expressa que resulta difícil d’entendre com uns compromisos de la
Generalitat d’entregar unes subvencions es retardin i qui acabi pagant-ho siguin els
propis ajuntaments i, per tant, els ciutadans. Nosaltres ens hi abstindrem, entenent que
en tot cas s’hauria de reclamar aquesta responsabilitat a la Generalitat i són ells els qui
haurien de donar resposta davant d’aquesta incompetència. Recordar també una frase
del Sr. Montilla que deia “Fets i no paraules”, doncs això, volem fets.

El senyor Joan Antoni Baron, Alcalde Baron, puntualitza que aquests 720.000 euros
multiplicats per 3 que deia la Sra. Romero són els fets.

12 - AUTORITZAR A LA SOCIETAT MUNICIPAL GINTRA SL, A
LA CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC

HIPOTECARI, D’IMPORT

MÀXIM

PER

1.400.000,00

EUROS,

FINANÇAR

LA

CONSTRUCCIÓ DE76 PLACES D’APARCAMENT, A L’EDIFICI
D’EQUIPAMENT I COMERCIAL DEL PEMU DE LA LLÀNTIA I
AUTORITZAR TAMBÉ A LA SOCIETAT

MUNICIPAL PUMSA

PERQUÈ AVALI AQUEST PRÉSTEC.
El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent
“Vista la sol·licitud presentada, el 21 de novembre d’enguany, per la Societat
Municipal GINTRA, per la qual demana al Ple de l’Ajuntament, autorització per a la
concertació d’una operació de préstec, d’import màxim 1.400.000,00 euros, davant
l’entitat financera de La Caixa, per finançar la construcció de 76 places d’aparcament
a l’edifici d’equipament i comercial del PEMU de La Llàntia, amb aval de PUMSA.
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció.

Per tot el que s’ha exposat, la sotasignat
següent:

proposa al Ple que adopti la resolució

1. Autoritzar a la Societat Municipal GINTRA SL perquè concerti l’operació de
préstec hipotecari, d’import màxim 1.400.000,00 € per finançar la construcció
de 76 places d’aparcament (69 de cotxe i 7 de moto) a l’edifici d’equipament i
comercial del PEMU de La Llàntia, amb les següents condicions financeres:
Entitat financera:
Import màxim
Termini màxim:
Tipus màxim:
Carència:
Amortització:
Comissió màxima d’obertura:
Garanties:

La Caixa
1.400.000,00 €
2 anys de carència i 15 d’amortització
Euríbor Mensual + 1
IRPH + 0,25
0,25%
Aval de PUMSA i hipoteca sobre la concessió
demanial de l’Ajuntament

2. Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA, SA a avalar aquesta operació de
préstec davant l’entitat financera La Caixa.
3. Reconèixer que l’Ajuntament de Mataró es farà càrrec de la hipoteca que hagi
autoritzat sobre la concessió demanial del PEMU de La Llàntia de Mataró, en el
supòsit d’extinció de la concessió, per les causes de la lletra d) de l’article 100
de la Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions públiques, per rescat,
amb dret a indemnització, o revocació unilateral de l’autorització, en els termes
del disposat a l’article 101 de la referida norma.
4. Comunicar el present acord a la Societat Municipal GINTRA SL i a la Societat
Municipal PUMSA.”

El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, comença dient que resulta que en la comissió informativa de Serveis
Centrals es va dir que les places d’aparcament sortirien per 24.000 euros i ara resulta
que el Sr. Batista comenta que surten per 18.000 euros. Sembla que baixa el preu
conforme es va avançant en el procés. Nosaltres ens hi abstindrem, malgrat estem a
favor de la construcció de les places d’aparcament, perquè reiterem que no veiem
gens clara tota la gestió del grup GINTRA i del grup PUMSA. Moltes operacions
econòmiques. Els preus que ara baixen, considerem que són excessius (no són preus
de mercat), i tot plegat està agafat pels pèls.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, reconeix que novament ens trobem davant d’una inversió per a uns
aparcaments per a cotxes privats. Nosaltres ja hem dit que és una mala política invertir

en fer aparcaments per a cotxes privats. Entenem que és millor invertir en transport
públic i evitar així el caos circulatori. És cert que hi ha problemes d’aparcament, però
aquesta política és errònia i temerària, perquè ens estem hipotecant amb molts diners i
encara no sabem si realment aquestes places s’acabaran venent o llogant. El nostre
posicionament serà contrari.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, posiciona
el vot de CiU en l’abstenció.
Nosaltres ja hem dit sempre que amb el tema d’aparcaments hi vam estar d’acord i
creiem que són necessaris, perquè és clar que ni podem ni volem eradicar el cotxe
privat. Però sí que és cert que ara no els podem donar el vot afirmatiu per tot el que els
hem explicat de la situació financera global de l’empresa PUMSA, que exigiria un
replantejament i estudiar si les prioritats que hem tingut en els últims temps són les
mateixes que podem continuar tenint, o si les hem de reorientar.

El senyor Oriol Batista diu al Sr. Ferrando que deu ser un error de preu a la comissió
informativa. Irònic comenta que no té res a veure amb el tema de les rebaixes que ha
sortit en les declaracions institucionals.
Explicar-li al Sr. Safont-Tria que el fet de potenciar la qualitat i el nombre de places
d’aparcament és una de les línies de treball del Pacte de Mobilitat signat en consens
en aquest Ajuntament i, per tant, dóna resposta a una necessitat real. La resta és
posar el cap sota terra i no veure la realitat, que passa per l’aplicació de polítiques
reals de mobilitat a la nostra ciutat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Vots en contra:

1,

corresponent

al

membre

Candidatura d’Unitat Popular.

del

grup

municipal

de

Abstencions:

11, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del
grup municipal de Convergència i Unió (7).

13 - AUTORITZAR A LA SOCIETAT MUNICIPAL PUMSA, A LA
CONCERTACIÓ

DE

TRES

OPERACIONS

DE

PRÉSTEC

HIPOTECARI: D’IMPORTS MÀXIMS 440.000,00 €; 2.427.600,00
€; I 1.050.000,00 €, PER FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ DE 21
PLACES

D’APARCAMENT; LA CONSTRUCCIÓ D’UN LOCAL

COMERCIAL, DESTINAT A LLOGUER;

I

LA CONSTRUCCIÓ

D’UN LOCAL COMERCIAL, DESTINAT A LA VENDA, UBICATS A
L’EDIFICI D’EQUIPAMENT I COMERCIAL DEL PEMU DE LA
LLÀNTIA.
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,

presenta la proposta

següent :
“Vista la sol·licitud presentada, el 21 de novembre d’enguany, per la Societat
Municipal PUMSA, per la qual demana al Ple de l’Ajuntament, autorització per a la
concertació de tres operacions de préstec, davant l’entitat financera de La Caixa, per
finançar la construcció de 21 places d’aparcament (11de cotxe i 10 de moto) i 2 locals
comercials, a l’edifici d’equipament i comercial del PEMU de La Llàntia.
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció.
Per tot el que s’ha exposat, la sotasignat
següent:

proposa al Ple que adopti la resolució

1. Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA SA perquè concerti l’operació de
préstec hipotecari, d’import màxim 440.000,00 € per finançar la construcció de
21 places d’aparcament (11 de cotxe i 10 de moto) a l’edifici d’equipament i
comercial del PEMU de La Llàntia, amb les següents condicions financeres:
Entitat financera:
Import màxim
Termini màxim:
Tipus màxim d’interès i diferencial:
Carència:
Amortització:
Comissió màxima d’obertura:
Garanties:

La Caixa
440.000,00 €
2 anys de carència i 15 d’amortització
Euríbor Mensual + 1
IRPH + 0,25
0,25%
Hipoteca sobre l’immoble

2. Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA SA perquè concerti l’operació de
préstec hipotecari, d’import màxim 2.427.600,00 € per finançar la construcció
d’un local comercial, destinat a lloguer, a l’edifici d’equipament i comercial del
PEMU de La Llàntia, amb les següents condicions financeres:
Entitat financera:
Import màxim
Termini màxim:
Tipus màxim d’interès i diferencial:
Comissió màxima d’obertura:
Garanties:

La Caixa
2.427.600,00 €
2 anys de carència i 15 d’amortització
Euríbor Of + 1,25
0,25%
Hipoteca sobre l’immoble

3. Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA SA perquè concerti l’operació de
préstec hipotecari, d’import màxim 1.050.000,00 € per finançar la construcció
d’un local comercial, destinat a la venda, a l’edifici d’equipament i comercial del
PEMU de La Llàntia, amb les següents condicions financeres:
Entitat financera:
Import màxim
Termini màxim:
Tipus màxim d’interès i diferencial:
Carència:
Amortització:
Comissió màxima d’obertura:
Garanties:

La Caixa
1.050.000,00 €
2 anys de carència i 15 d’amortització
Euríbor Mensual + 1
IRPH + 0,25
0,25%
Hipoteca sobre l’immoble

4. Comunicar el present acord a la Societat Municipal PUMSA SA.”

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia la
seva abstenció en aquest punt. El Sr. Bassas explica només la part maca del projecte i
és cert que això dignificarà tota una sèrie d’espais a la Llàntia, la dotarà d’espais,
aparcament... i és important.
Però quan em comença a parlar que és una mesura anticíclica, etc., jo li recordo que
això vostès ho van contractar crec pel març del 2006, i no crec que llavors vostè ja
sabés que vindria aquesta crisi. El que ha passat aquí és que vostès van contractar
això pel mètode alemany, és a dir, “comencin l’obra, vagin fent i quan vostès vagin a
acabar l’obra, jo ja els ho pagaré”, i ara que ens acaben l’obra, és lògic que vulguin
cobrar. Però resulta que ens trobem en un moment d’escassetat de crèdit i, clar, aquí
només se’ns ha presentat una entitat bancària a fer-nos una proposta, i a veure què
passarà quan aquesta passi pel departament de riscos.
Aquestes coses evidentment que s’han de tirar endavant, perquè no tenim cap més
remei. I aquest equipament serà bo que hi sigui per a la Llàntia. Però, en tot cas, Sr.
Bassas, no ens parli de mesures anticícliques o només de les coses maques. Sinó que

diguem als ciutadans les coses com són, perquè se n’assabentin i ens donin la seva
confiança.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, expressa que el seu sentit del vot serà contrari. El Sr. Bassas parlava de
prioritats i al nostre entendre no és una prioritat per a l’Ajuntament la construcció de
locals comercials per posar a la venda. Malgrat sí que necessitem espais per oferir
serveis, però això no té res a veure a què ens dediquem a aquest joc de construir per
vendre, i que portem denunciant des de fa molt de temps.

El senyor Ramon Bassas puntualitza que ha parlat de mesura anticíclica perquè va fer
una consulta en el propi consell d’administració de PUMSA sobre quines eren les
alternatives davant d’aquesta operació de préstec i hi va haver alguns consellers que
van dir clarament que es parés el PEMU en aquests moments. Però justament es
tractava de dir que no s’ha d’aturar l’actuació que en aquest moment s’està produint a
la Llàntia. S’ha de culminar i amb èxit.
Vostè insinuava també que havíem de redefenir les prioritats i aquesta continua sent
una de les prioritats, i ho és, Sr. Safont, perquè la Llàntia també es mereix tenir locals
comercials. El PEMU intenta que es generi vida en un espai obsolet, i per crear vida
hem de crear les infraestructures que la fan possible, i també els locals comercials.
Ens sembla que era una urgència fer aquest canvi i no el podem ventilar amb tanta
frivolitat.

El senyor Joan Mora aclareix que no està en el desig de CiU parar una obra, i menys
tenint en compte que l’obra s’acaba al gener. És impossible aturar-la.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).

Vots en contra:

1,

corresponent

al

membre

del

grup

municipal

de

Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions:

11, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del
grup municipal de Convergència i Unió (7).

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Xavier Safont-Tria, portaveu del
grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.

-Servei de Recursos Humans-

14 - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI
CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL.
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“VISTA la declaració de segona activitat presentada per la senyora Maria Adela
González Solá, funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de
Tècnic A i adscrita al servei de Gestió Econòmica, en el lloc de treball de Cap de
Servei de Gestió Econòmica i Tresorera Accidental, a fi de compatibilitzar les funcions
que exerceix en aquest Ajuntament amb una activitat pública a l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar, en el lloc de treball de Tècnic Economista.
ATÈS que aquesta segona activitat que sol·licita es portaria a terme fora de la jornada
habitual de treball de l'activitat principal que desenvolupa com a funcionària a
l'Ajuntament de Mataró, essent la durada de la relació laboral d’entre 5 i 6 mesos, amb
una jornada laboral setmanal de 8 hores, i rebent una remuneració mensual bruta de
1.400 euros.
ATÈS que el senyor Bartomeu Arquer Blanco, Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de
Sant Pol de Mar ha demanat mitjançant escrit de data 13 de novembre d’enguany,
que es procedeixi a autoritzar la compatibilitat del càrrec de Cap del Servei de Gestió
Econòmica i Tresorera Accidental, desenvolupat per la senyora Maria Adela González
Solà, amb les tasques d’Assessora comptable i de gestió pressupostària en
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, al·legant motius d’interès públic.
ATÈS que la necessitat de l’Ajuntament de Sant Pol es concreta en l’assessorament i
especialització de la compatibilitat pressupostària i partida doble, per a les quals es
necessita amb urgència una persona qualificada que actualment estigui
desenvolupant aquestes tasques, amb coneixements de l’administració local en
general i amb experiència en aquests temes.
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. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre
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 ni l'horari dels interessats.
CONSIDERANT que l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que el
personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament solament por tenir un
segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del
mateix sector públic.
CONSIDERANT que l’esmentat article 324, especifica en la seva lletra e), que es
considera que concorre l’interès públic, en la realització concreta de funcions
tècniques de suport, col·laboració i auxili a les entitats i els organismes a que fa
referència l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
CONSIDERANT que l’article 3.1 en la seva lletra a), estableix que són entitats locals
territorials: el municipi, la província i la illa.
CONSIDERANT que de l’anàlisi de l’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol
en relació amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es desprèn que concorre
l’interès públic per desenvolupar una segona activitat en el sector públic quan les
funcions siguin de caràcter tècnic de suport, col·laboració i auxili a les entitats que
menciona l’article 3.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local. L’Ajuntament de Sant Pol de Mar es pot incloure dins d’aquestes entitats.
CONSIDERANT que l’article 324 igualment estableix, en la seva lletra g) que també
es considerarà que concorre l’interès públic, en els casos concrets que expressament
acordi el ple o l’òrgan màxim de l’entitat local.
CONSIDERANT que l'article 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.
CONSIDERANT que l'article 333 a) i l' article 344 del Decret 214/1990, estableixen
que correspon al Ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.
Vist l’informe jurídic del servei de Recursos Humans,
Al Ple PROPOSO l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar la compatibilitat entre les funcions que realitza en aquest
Ajuntament a jornada complerta la Sra. Mariela González Solá, amb la segona
activitat que vol desenvolupar, amb la jornada i objecte que indica en la seva
sol·licitud.
Segon.-La declaració de compatibilitat del present acord quedarà atomàticament
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 els interessats hauran de
comunicar a l’Ajuntament de Mataró.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Xavier Safont-Tria, portaveu del
grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.

15 - APROVACIÓ ACORD ENTRE ELS REPRESENTANTS DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS REPRESENTANTS DE LES
SECCIONS SINDICALS.
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Fets
En data 24 d’octubre de 2008, es va formalitzar la signatura d’un acord a les
dependències municipals entre els representants de l’Ajuntament de Mataró i el
representants de les seccions sindicals SPPME-CAT, FSAP-CCOO, UGT i CATACIAC.
El passat 6 de novembre de 2008 l’Ajuntament en Ple va aprovar l’apartat primer de
l’Acord i actualment es proposa per a la seva aprovació la resta d’apartats.
Fonaments de Dret
L’article 37 apartat d) de la Ley 7/2007 de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, estableix la possibilitat que les administracions públiques i les organitzacions
sindicals amb capacitació a cada organització, puguin arribar a acords i pactes per la
determinació de les normes que fixin els criteris i mecanismes generals en matèria
d’avaluació del desenvolupament professional.
Es per tot això que proposo al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar l’acord signat el dia 24 d’octubre de 2008 entre els representants de
l’Ajuntament de Mataró i els representants de les seccions sindicals SPPME-CAT,
FSAP-CCOO, UGT i CATAC-IAC.
Segon. Notificar la present resolució a la Junta de Personal i Comitè d’empresa.”

La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, es
pregunta des de CiU com és que un acord que es va negociar i signar de forma
conjunta, es va portar a aprovació el passat ple de novembre de forma parcial, per un
dels 4 punts que engloben aquest acord. És per això que ara ens trobem en l’ordre del
dia d’aquest ple aquest punt en aprovació. Un acord és un tot i no es pot fer una
aprovació parcial i considerar punts aïlladament de forma discrecional.
D’altra banda, la modificació en la relació de llocs de treball que es proposa considera
augments retributius que no es justifiquen per un increment de competències, i aquest
fet considerem que comporta desequilibris retributius dins dels mateixos nivells
jeràrquics. Finalment, remarcar que nosaltres també estem a favor de tot el que
suposi motivar i incentivar tot el personal de l’Ajuntament de Mataró, però pels motius
esmentats ens hi abstindrem.

El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, comença aclarint que el seu grup també està a favor d’introduir un pla de
carrera, estimular el personal de la casa, fer promoció interna... El document que ens
presenten ve afectat per una situació de crisi, en què molts treballadors estan perdent
la feina, molta gent té problemes per arribar a final de mes, i nosaltres creiem que el
que hauria de fer el Govern local és retirar el pla, en el sentit de repensar-lo i
renegociar-lo millor. De totes maneres, també tenen per davant el conveni col·lectiu i
aquí es veuran una mica tots aquests temes. Nosaltres ens hi abstindrem de moment;
considerem que el tema és interessant, però en aquest moment fer una estipulació
d’increment de despeses d’1,5 milions d’euros no és el millor.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, recorda que en el ple anterior ja van dir que entenien que era un greuge
comparatiu la diferència que es fa entre els sergents i els sots-inspectors respecte a la
resta de treballadors de la casa. Uns tenen un seguit de privilegis que la resta no tenen
i, per tant, pensem que no s’ha fet de la millor manera.
El que sí que m’agradaria és aprofitar la intervenció per discrepar amb el Sr. Ferrando.
Els treballadors de la casa han tingut una pèrdua de poder adquisitiu durant els últims
anys i entenem, per tant, que aquest acord és positiu per millorar les seves condicions
laborals, fet que farà millorar també les prestacions de cara al propi Ajuntament.
El que sí em sorprèn és que vostès treguin la crisi sempre a l’hora de parlar de les
condicions dels treballadors dient que ara no és el moment i, en canvi, durant molts

anys, quan els alts càrrecs de grans empreses, de bancs, d’empreses que el seu
govern va regalar als seus amiguets, etc, i estaven cobrant una barbaritat amb això de
les stock options, aquí no se n’hagin queixat dient que cobraven massa. Em sap greu
que només s’hi fixin quan parlem de les condicions dels treballadors.

La senyora Montserrat López recorda que, tal com ja van explicar el ple passat i en
comissió informativa, l’aprovació parcial de l’acord es va fer al novembre perquè la
voluntat era desenvolupar aquests 4 punts, però cadascun d’ells té una vida pròpia.
Per tant, es va portar al ple anterior l’acord d’aprovació de les condicions dels
sergents i els sots-inspectors, ara estem treballant el tema dels conserges —que
també aprovarem— i vam expressar el nostre compromís de treballar per al
desenvolupament dels plans de carrera per a tot el personal de l’Ajuntament.
Val a dir que hem continuat parlant amb els treballadors, els representants sindicals,
que ens han demanat fer aquesta aprovació conjunta, justament perquè el que fem en
aquests moments és confirmar i reforçar més aquell compromís que vam prendre. Per
tant, no hi ha cap inconvenient perquè els altres tres punts es continuïn desenvolupant
i tornin a venir al ple per parts.
Aquí no estem plantejant cap variació de la relació de llocs de treball, que és un altre
mecanisme. El que estem expressant és el nostre compromís de treballar
conjuntament tot aquest any vinent per poder desenvolupar aquest nou sistema dels
plans de carrera, una feina que hem de fer de la mà dels treballadors de la casa. Això
requerirà molta feina que ja anirem concretant i esperem veure’n els resultats el 2010.
Respecte a la intervenció del Sr. Ferrando sobre la conjuntura econòmica actual, dir-li
que una cosa no té res a veure amb l’altra. Els treballadors, també els municipals,
tenen dret a rebre una retribució pel seu esforç i la seva dedicació. Per tant, el que
fem aquí és plantejar una retribució justa. D’altra banda, el més important no són
aquestes condicions econòmiques sinó que ens volem esforçar per millorar les
capacitats professionals dels treballadors, les seves competències, la seva eficàcia.
Volem que els nostres treballadors se sentin a gust amb la seva feina i que això
repercuteixi en la millora dels serveis que prestem a la ciutadania.

La senyora Carolina Soler remarca que si els acords en aquesta casa tenen vida
pròpia i uns acords que es pacten el 24 d’octubre s’han d’anar tractant

diferenciadament, primer seria, crec jo, aprovar tot l’acord i, després, aquests retocs o
punts que es van treballant perquè requereixen més esforç. No entenc per què primer
de tot s’aprova un punt de l’acord.

El senyor Juan Carlos Ferrando respon a la Sra. López que, per la seva part, estan
totalment d’acord amb el que ella ha dit. Estan a favor dels plans de carrera, dels
incentius i la promoció professional, i més treballant-ho a base d’acords amb els
representants sindicals.
Nosaltres simplement ens hi abstindrem perquè considerem que això suposa una
càrrega econòmica que donada la situació actual no és l’ideal, sempre tenint en
compte que els diners no són nostres sinó dels ciutadans de Mataró, que estan patint
en aquests moments.
En referència a les paraules del Sr. Safont, dir-li, en primer lloc, que les empreses per
sort són dels seus accionistes, i la seva junta vota un consell d’administració i a partir
d’aquí estipulen lliurement els emoluments del seu conseller delegat... Per tant, quan
un es juga els seus diners és lliure de fer el que vol. El problema és quan un es juga
els diners dels altres.
En segon lloc, el PP no va regalar res. El PP, en la línia del que s’estava fent a
Anglaterra —impulsat per Margaret Thatcher—, a Europa i que ja havia començat a
fer el PSOE, va endegar un procés de privatitzacions d’empreses els compradors de
les quals van ser el pagès del costat, el treballador del tèxtil... que anaven al banc i
compraven accions de Repsol, d’Acesa, etc. Se’n diu capitalisme popular. Aquests
són els amos i accionistes de les grans entitats del nostre país. Aquest va ser un
procés europeu, molt positiu, de privatització. Perquè, a més, pensem que qui ha de
ser l’amo de les grans empreses són les persones i no els estats.

El senyor Xavier Safont-Tria es mostra sorprès per la resposta del Sr. Ferrando. Jo
tinc molts veïns que són pagesos, però no en conec cap que estigui enxufat allà a
Telefònica cobrant stock options. Ja m’explicarà un dia fent un cafè què és això del
capitalisme popular.

La senyora Montserrat López puntualitza que conscients de la situació econòmica
complexa que tenim el que han pactat amb els sindicats és que justament aquesta

aplicació de la millora salarial dels treballadors es faci de manera gradual.
Començarem amb una part el 2010 i la següent el 2011.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

16,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2)i corresponent al membre del grup municipal
de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

11,

corresponents als membres del grup municipal del

Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres
del grup municipal de Convergència i Unió (7).

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 16 i 17
per venir referits a temàtiques coincidents.

-Servei de Compres i Contractacions-

16 - APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2007 DEL
SERVEI PRESTAT PER LA MERCANTIL VIATGES ARAN, SA,
COM

A

CONCESSIONÀRIA

DEL

SERVEI

DE

GESTIÓ

I

DINAMITZACIÓ DE L’ALBERG DE CAN SOLERET.
La senyora Ana Barrera, consellera delegada de Joventut i Dona, presenta la proposta
següent:
“Mitjançant informe de data 15/10/2008, la cap del Servei de Joventut i Dona, proposa
la liquidació definitiva per la gestió de l’alberg de Can Soleret a l’empresa Viatges
Aran, SA, per l’any 2007 per un import de 1.686,90 €.
Consta informe de data 07/11/2008 efectuat pel Servei de Gestió Econòmica en el que
es conclou:

- Que quant al manteniment de l’edifici de Can Solaret, d’acord amb l’informe presentat
per l’arquitecte tècnic municipal del Servei de Manteniment, es pot considerar suficient
i satisfactori d’acord amb la planificació prevista i fixada per l’any 2007.
- Que la liquidació definitiva de l’exercici 2007 del servei públic de gestió i dinamització
l’alberg de Can Soleret (d’acord amb el que estableix el plec de clàusules) ascendeix a
14.883,16 euros. Durant l’exercici 2007 es van reconèixer obligacions per la prestació
d’aquest servei per import de 13.196,26 euros, per tant, correspon reconèixer la
diferència resultant per import de 1.686,90 euros en el pressupost 2008. En la partida
60300/462130/47000 hi ha crèdit adequat i suficient per a l’autorització, disposició i
reconeixement de la liquidació definitiva del període 2007 per un import de 1.686,90 €.
En virtut de les competències delegades per resolució de l’Alcaldia de data 16 de juny
de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a l’Excm.
Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar la liquidació definitiva de l’any 2007 del servei prestat per la mercantil
Viatges Aran, SA, com a concessionària del servei de gestió i dinamització de l’alberg
de Can Soleret, la qual ascendeix a l’import de 1.686,90 €.
Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’import de 1.686,90 euros a favor de Viatges
Aran, SA, amb càrrec a la partida 60300 462130 47000 (op. tipus ADO núm.
200800055512).
Tercer. Autoritzar l’anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per
import de 1.686,90 € (operació AD/ núm. 200800056101).”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, reconeix que ens trobem amb un alberg que sembla que no acaba de
funcionar. D’entrada ja sabeu que nosaltres no veiem bé això d’externalitzar serveis i
que sempre hem dit que a la llarga ens surt car; aquesta és una mostra més que amb
aquest servei l’Ajuntament hi ha d’afegir diners. Però segurament no és la causa
principal que aquest alberg no funcioni el fet que sigui un servei externalitzat.
Nosaltres proposaríem que es replantegessin moltes coses d’aquest servei per tal que
acabi sent un alberg que funcioni, com ara el fet que no estigui connectat a la Xarxa
Nacional d’Albergs de Catalunya, que possiblement pot dificultar el seu coneixement.
Potser el dèficit amb què ara ens estem trobant hauria de servir per reflexionar sobre
el seu funcionament.

El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, considera que el plec de clàusules d’aquest contracte s’ha fet amb els
peus. El servei que dóna Can Soleret és fatal. He trucat a l’alberg i m’ha sortit un

contestador automàtic que et deia que truquessis a un mòbil. Després truques al mòbil
i dius que hi vols anar i et contesten que no perquè has de ser un grup de 12
persones... Així és clar que no s’assoleixen les pernoctacions que es necessiten. És
desastrosa la gestió que s’està portant en el tema de Can Soleret : no et contesten,
t’ho trobes tancat, només accepten grups, no es coordina amb l’oferta privada de la
ciutat, van per lliure... A més, i això sí que afecta la regidora de Joventut, resulta que
quan es demana informació a Mataró sobre els albergs et diuen que te’n vagis a
l’alberg de Cabrera. Això et diuen al Sidral i als punts d’informació de Mataró, i em
consta que és així.
De vegades penso que vostès tenen ganes de donar la raó al Sr. Safont-Tria, i al final
resulta que s’hagin posat d’acord en lluitar perquè el Sr. Safont-Tria tingui raó en què
l’externalització és catastròfica. I és que és veritat, perquè una externalització així no
funciona. Ara he recordat una conferència, a què molts dels aquí presents vam
assistir, que va fer el professor X. Sala Martín i en què parlava del dolor dient que és
necessari. És a dir, si jo sóc una empresa privada amb un servei deficitari i tampoc em
preocupo per trobar pernoctacions, i resulta que l’Ajuntament em cobreix el dèficit,
doncs així ja m’hi puc adormir. D’aquesta manera, tots podríem muntar algun
“xiringuito” per veure si l’Ajuntament ens ho paga.
En definitiva, li he de donar la raó al Sr. Safont-Tria : per externalitzar un servei així,
millor fer la gestió des de dins directament. La base de l’externalització és la base de
la competència i del dolor. És necessari replantejar-se seriosament el tema d’aquesta
concessió i com estan actuant els punts d’informació juvenil. Jo els insto a què es
coordinin amb la iniciativa privada de la ciutat.

El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, confirma
que any rere any anem tenint pèrdues amb l’alberg. Sembla que vostès es conformen
amb aquesta falta de rendibilitat i, fins i tot, es troben confortables tenint un dèficit
sense fi. D’altra banda, no entenem com no se’n fa més promoció a fi de donar-lo a
conèixer. Sé que ho gestiona una empresa privada, però potser també caldria que
l’Ajuntament hi posés una mica de part seva per donar-lo més a conèixer.
A data d’avui l’alberg encara no està integrat a la Xarxa Nacional d’Albergs catalans,
cosa que és per deixadesa; hauria d’estar-hi per arribar al màxim nombre de clients
possibles. No pot ser que la majoria dels mataronins coneguin Can Soleret com un
centre comercial, que no està malament, però desconeguin l’existència d’un alberg.

CiU opina que l’actitud passiva que estan adoptant no porta enlloc, a banda del fet
que estiguem perdent una oportunitat més d’incentivar el turisme a la ciutat. Per això,
nosaltres ens hi abstindrem.

La senyora Ana Barrera, en primer lloc, reconeix que és un servei difícil de gestionar,
perquè fins ara les dades parlen per si soles. Però s’ha de dir que des de setembre
que ens vam reunir amb l’empresa concessionària fins ara, i encara no hem arribat a
la liquidació definitiva, hem augmentat un 2% aquesta ocupació (en dos mesos i mig).
Aquí crec que s’ha fet alguna gestió i s’han portat a terme algunes accions. També hi
hem portat entitats interessades, perquè el puguin conèixer i així establir algun tipus
de relació. D’altra banda, el Sr. Ferrando afirma que nosaltres no donem informació de
l’alberg, i jo li diria que si vostè entra al web de l’Ajuntament el primer que li surt és
l’alberg Can Soleret, si busca “albergs”. Això és donar informació.
En tot cas, no estic tancada a parlar del tema si vostè em fa alguna proposta o, millor
dit, el representant que vostè té al Consell de Joventut si algun dia ve. És clar que no
ens conformem amb aquesta gestió. Per això estem treballant, estem elaborant uns
díptics, uns tríptics, que volem enviar a la Diputació i a la Secretaria General de
Joventut, que volem distribuir per la ciutat. Ara només estem esperant l’últim vist-i-plau
per llançar aquesta campanya.

El senyor Pere Galbany explica que hi ha una empresa privada que ha muntat un
hostel al c/ Sant Cugat, tipus alberg. Aquesta gent han vist possibilitat de negoci i
potser els anirà bé. Se suposa que si l’han vist serà que hi ha un mercat potencial per
fer aquesta activitat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Vots en contra:

4, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.

Abstencions:

8, corresponents als membres del grup municipal de
Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .

17 - APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PROVISIONAL 2008 DEL
SERVEI PRESTAT PER LA MERCANTIL VIATGES ARAN, SA,
COM

A

CONCESSIONÀRIA

DEL

SERVEI

DE

GESTIÓ

I

DINAMITZACIÓ DE L’ALBERG DE CAN SOLERET.
La senyora Ana Barrera, consellera delegada de Joventut i Dona, presenta la proposta
següent:
“Mitjançant informe de data 05/11/2008, la cap del Servei de Joventut i Dona, proposa
l’aprovació de la liquidació provisional per la gestió de l’alberg de Can Soleret a
l’empresa Viatges Aran, SA, per l’any 2009 per un import de 14.861,63 €.
Consta informe de data 07/11/2008 efectuat pel Servei de Gestió Econòmica en el que
es conclou:
- Que en la partida 60300/462130/47000 hi ha crèdit adequat i suficient per a
l’autorització, disposició i reconeixement d’aquesta liquidació per l’import de 14.861,63
euros. La liquidació definitiva s’haurà d’imputar al pressupost 2009, per la qual hi ha
una consignació de 18.000,00 euros amb la qual s’haurà de finançar la liquidació
definitiva 2008 i la provisional 2009. Per aquesta liquidació provisional, el Servei gestor
proposa el seu pagament com entrega a compte, sense haver realitzat totes les
comprovacions previstes en el plec, i posposant la resta de comprovacions fins el
moment en que es proposi l’aprovació de la liquidació definitiva.
En virtut de les competències delegades per resolució de l’Alcaldia de data 16 de juny
de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a l’Excm.
Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar la liquidació provisional de l’any 2008 del servei prestat per la
mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del servei de gestió i dinamització
de l’alberg de Can Soleret, la qual ascendeix a l’import de 14.861,63 €.
Segon. Reconèixer l’import de 14.861,63 € a favor de Viatges Aran, SA, amb càrrec a
la partida 60300 462130 47000 (op. tipus O núm. 200800055526). El pagament es
realitza com entrega a compte, sense haver realitzat totes les comprovacions previstes
en el plec, i posposant la resta de comprovacions fins el moment en que es proposi
l’aprovació de la liquidació definitiva.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Vots en contra:

5, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

Abstencions:

7, corresponents als membres del grup municipal de
Convergència i Unió.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d’Urbanisme-

18 - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS (II) DEL PLA DE MILLORA
URBANA –PMU 03 D’IVECO-RENFE/FARINERA/VEÏNAT DE
VALLDEIX.
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,

presenta la proposta

següent :
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de juliol de 2008
va adoptar l’acord de mantenir la suspensió de l’executivitat de l’acord d’aprovació
definitiva del Pla de Millora Urbana PMU 03d de Iveco-Renfe-Farinera / Veïnat de
Valldeix, fins que es compleixi la següent prescripció:
“Cal adequar la regulació dels cossos sortints a l’establerta a l’article 107 de la
normativa urbanística del Pla general d’ordenació vigent”
Tot i el recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament, segons decret d’alcaldia
7140/2008 de 8 de setembre, ratificat pel Ple municipal segons acord de 2 d’octubre
següent, contra aquest acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
entenent que el PMU 03d Iveco-Renfe-Farinera/Veïnat de Valldeix no vulnera les
determinacions del Pla General referents als cossos sortints, mitjançant converses
amb els serveis tècnics de la Comissió Territorial d’Urbanisme, s’ha acordat introduir
en el document del Pla de Millora Urbana, una sèrie de prescripcions consensuades
en relació als anomenats “cossos sortints” per tal de desbloquejar i accelerar la
tramitació d’aquest document de planejament.

En aquest sentit, el Text Refós que ara es tramita, incorpora unes variacions del
redactat de la normativa urbanística en relació als cossos sortints en sintonia amb la
prescripció requerida per la Comissió d’Urbanisme que es detallen a continuació:
•

S’ha exclòs de l’articulat de la normativa urbanística del Pla de Millora Urbana,
concretament articles 20, 22, 23 i 24 (apartats 5 i 6), tota referència a la formalització i
característiques dels cossos sortints que seran oberts seguint els criteris del Pla
General.

•

S’ha establert a l’apartat regulador dels cossos sortints dels articles 20 i 22 de la
normativa urbanística del Pla de Millora Urbana, reguladors de les subzones 3b32 i
6b17 respectivament, que les dimensions definitives dels cossos sortints oberts, que
es defineixin dins dels gàlibs teòrics establerts, respectaran en tot moment la
determinació de l’article 107.6.a. del Pla General relativa a la relació del vol màxim
amb l’amplada del carrer.
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’informe tècnic de l’arquitecte del servei de
Desenvolupament Urbà, PROPOSO al Ple municipal, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER:
Aprovar el Tex Refós II del Pla de Millora Urbana PMU-03d “Iveco-RenfeFarinera/Veïnat de Valldeix”, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, de 24 de juliol de 2008 i d’acord amb les converses
mantingudes amb els tècnics de l’esmentada Comissió, document que ha presentat
PUMSA i redactat per l’equip d’arquitectes Serra-Vives-Cartagena i Carlos Ferrater –
Xavier Martí.
SEGON:
Notificar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adjuntat
tres exemplars del document tècnic del Text Refós II.
TERCER:
Notificar el present acord a PUMSA i a les persones que figurin com interessades a
l’expedient.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, reconeix que l’urbanisme és complex i difícil d’entendre, però quan hi ha
frases que diuen “feta la llei, feta la trampa” que s’imposen en l’urbanisme, a la CUP
encara els costa més d’entendre. No entenem com ha anat tot aquest procés. Sabem
que la Direcció General d’Urbanisme en un moment deia que no estava bé la
catalogació dels cossos sortints, perquè entenien que eren tancats i no oberts, i ara, a
través d’un pacte, resulta que senzillament sense citar els cossos sortints, sense
definir quina mena de cossos són i com són, l’expedient tira endavant. Per tant, no ho
veiem clar, com tampoc que es canviïn normatives, que només serveixen per
beneficiar uns interessos molt concrets. El nostre vot serà negatiu.

El senyor Ramon Bassas explica que allò que el Govern va pretendre amb aquest Pla
de Millora Urbana era que els habitatges que s’instal·len en els barris que estan al
costat del mar tinguin la qualitat que es mereix aquesta ciutat. Una ciutat mediterrània
que fa vida als carrers i als balcons.
Hem tingut aquí un prurit normatiu respecte als tancaments d’aquests cossos sortints.
És a dir, per haver-nos explicat massa sobre quin era el material d’aquest tancament
dels cossos sortints s’havia considerat que hi havia el risc de pensar que podien ser
cossos tancats. Fixin-se on està el problema. Jo tampoc ho entenc massa, si vol que li
digui la veritat, perquè crec que això no és tan important. La qüestió és que la
Comissió d’Urbanisme va considerar que això s’havia d’aclarir. I què s’ha fet? Treure
aquesta descripció de quins serien aquests tancaments perquè s’adaptin al Pla
General, perquè no cal incloure’ls al PEMU. Aquest és l’acord. Si vostè hi veu coses
rares, jo li diria que això és cosa seva, perquè l’explicació és així de senzilla.

El senyor Xavier Safont-Tria reconeix que si només es tractés de la definició, com diu
el Sr. Bassas, no sortiríem de l’anècdota. Però resulta que si són cossos sortints
oberts o tancats canvia la capacitat d’edificabilitat. Per tant, els canvis realment són
molt importants en el projecte final. No parlem només d’una qüestió estètica o literària.

El senyor Ramon Bassas aclareix que la voluntat del pla sempre ha estat que fossin
cossos oberts. Per això no es va comptar l’edificabilitat, i continua sense comptar.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).

Vots en contra:

1,

corresponent

al

membre

del

grup

municipal

de

Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions:

11, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del
grup municipal de Convergència i Unió (7).

CMI DE VIA PÚBLICA

19 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ.

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent
“En data 16 de gener de 1997, en sessió celebrada de l’Ajuntament en Ple s’aprovà
definitivament l’Ordenança Municipal de Circulació de Mataró.
D’aleshores ençà han estat diversos i nombrosos els textos normatius que directa o
indirectament han vingut modificant i alterant la configuració del règim jurídic regulador
de la normativa de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, amb la finalitat
d’adequar aquest àmbit de l’ordenament jurídic tant a les disposicions europees, com
a les necessitats de la societat actual.
Atesa la necessitat d’actualitzar el text municipal aprovat en el seu dia i atesos els
objectius continguts a la proposta d’avantprojecte de modificació de l’esmentada
Ordenança de Circulació de Mataró, que són:
1.Modificar diversos aspectes de la regulació de la senyalització viària, per tal
d’harmonitzar els criteris i fer-la més entenedora i eficient.
2.Modificar la regulació de les zones de preferència de vianants d’acord amb el
Pla de Mobilitat Urbana, a l’objecte de contemplar-les normativament distingint entre
carrers residencials i illes de vianants. Es defineix així mateix el concepte de zona 30.
3.-

S’adeqüen diversos articles referits a la parada i estacionament de vehicles.

4.Regular la circulació de bicicletes, per tal de donar-li el tractament de mode de
transport, atesa la filosofia del Pla de Mobilitat Urbana, i adequar-la a les previsions
d’aquest pla de manera que es faci compatible el seu ús amb el dels altres modes de
transport, ja sigui a peu o amb vehicle, i potenciar el seu desenvolupament com a
mitjà de transport sostenible sense oblidar el tradicional ús d’oci o esportiu al que
sempre ha estat associada la bicicleta.

5.Modificar els límits d’emissió sonora dels vehicles, ciclomotors i motocicletes,
a l’objecte d’homologar-los i adequar-los als nivells establerts en les Directives de la
UE vigents i transposades efectivament en la matèria.
6.Incorporar i regular la circulació de vehicles el transport de mercaderies
perilloses, establint itineraris i condicions per tal de minimitzar els riscos a la ciutat.
7.-

Actualitzar el règim sancionador, per adaptar-lo a la realitat orgànica municipal.

Vist l’informe emès pel Servei de Mobilitat, de data 7 d’octubre de 2008.
Vist l’informe emès pel Servei Protecció Civil, de data 9 d’octubre de 2008.
Vist l’informe emès pel Servei Jurídic de Via Pública, de data 17 d’octubre de 2008.
Atès que d’una banda el text va ser presentat al Govern Municipal pel seu
coneixement , i que d’altra banda s’ha donat compliment al que disposa l’article 73.10
del Reglament Orgànic Municiapl, on consta que els avantprojectes d’ordenances
seran aprovats pel govern municipal mitjançant un decret, remetent-se a continuació
còpia d’aquest als grups municipals pel seu examen en un termini de 15 dies, període
durant el qual els regidors podran presentar les esmenes que considerin oportunes,
les quals seran tractades en la sessió especial de la Comissió Informativa
corresponent, que tindrà lloc per tal de dictaminar el projecte que hagi de ser objecte
d’aprovació inicial en el Ple de l’Ajuntament.
Vist que l’avanprojecte de modificació d’aquesta Ordenança fou aprovat pel govern
municipal mitjançant Decret núm. 8523/2008, de data 22 d’octubre de 2008, i que una
vegada presentades les esmens oportunes pels grups municipals, aquestes han estat
tractades en la reunió de Via Pública de data 24 de novembre de 2008, amb el resultat
de text normatiu que acull gairebé integrament els suggeriments presentats a
excepció del que proposava la retolació de la senyalització viària en més d’una
llengua oficial, qüestió sobre la que consta informe a l’expedient que resulta a ulls
d’aquesta conselleria suficient per resoldre el suggeriment.
Fent ús de les atribucions atorgades a l’Alcaldia l’article 23 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, i en virtut de
les competències delegades per resolució d’alcaldia de 18 de juny de 2007, AL PLE
PROPOSO:
ÚNIC.- Aprovar inicialment el text de modificació de l’ordenança municipal de
circulació que figura com annex a la present proposta. “

A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Garcia Burriel en representació de
l’Associació Cultural Fèlix Cucurull, qui recorda que en aquest país tots som vianants
però hem de seguir una normativa de seguretat viària destinada a la circulació amb
automòbil. No es pot començar regulant l’ús de la bicicleta com una cosa
problemàtica, quan la bicicleta és una part de la solució.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, considera que d’aquesta ordenança és sobretot problemàtic el tema de les
bicicletes, perquè posa en dubte que aquesta realment serveixi per potenciar-les.
Aquesta regulació, més que potenciar-les, el que fa és posar traves a què la gent
utilitzi la bicicleta, en una ciutat com Mataró en què encara no és quelcom massa vist
com un mitjà de transport.
Veiem moltíssimes irregularitats en la proposta. Per això en aquest període de 30 dies
en què es poden presentar esmenes, nosaltres, en el punt 3r dedicat a la bicicleta, ja
hem redactat una esmena a la totalitat que faci entendre que la bicicleta no és
quelcom que molesti els cotxes sinó que forma part de la solució del caos circulatori
que tenim a diari. També aprofito per convidar el Sr. Batista a seure i tractar aquests
punts.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió,
posiciona el grup de CiU que farà una abstenció en aquest punt. Malgrat el Sr. Batista
ha explicat molt bé com ha anat tot el procés i la necessitat de revisar l’ordenança, el
nostre grup vol aprofitar aquesta aprovació inicial per continuar el treball i acceptar
l’oferiment que ha fet el conseller delegat de poder parlar amb els grups per seguir
treballant el text i que tots en quedem més satisfets.

El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, posiciona el vot del PP en l’abstenció.
En primer lloc, com ha dit el Sr. Batista, entenem que aquesta ordenança s’havia de
revisar i, en segon, també ens sembla interessant una bona part dels temes que es
tracten i dels objectius que es proposen, sobretot pel que fa a harmonitzar i fer més
entenedora la senyalització viària, i tot el que fa referència al transport de mercaderies
perilloses. També ens sembla molt interessant modificar o revisar els límits del soroll
dels vehicles. Tot això ens faria veure la proposta d’una manera molt positiva, com ja li
hem expressat al Sr. Batista.
No obstant això, tenim unes certes reserves pel que fa al punt 7, que parla
d’actualitzar el règim sancionador, perquè ens agradaria continuar parlant-ne i sabem
que encara hi ha temps per fer-ho.

El senyor Oriol Batista puntualitza que el regidor de la CUP el que haurà vist en
aquest text normatiu no són irregularitats sinó coses que ell no comparteix. Aquí no hi
ha irregularitats, perquè el redactat s’adequa a la legislació vigent. La predisposició de
tots els grups ens emplaça a continuar treballant per tirar endavant aquesta
ordenança de circulació a fi de millorar-la.

El senyor Xavier Safont-Tria reconeix que potser no ha fet servir la paraula més
adequada. Però sí que, amb el tema de les bicicletes, és una ordenança quasi
calcada del que s’ha fet a Barcelona o altres ciutats, en què les experiències no han
estat positives. Quan parlava d’irregularitats volia dir que són ordenances que en
definitiva no afavoreixen que la bicicleta sigui present als carrers.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Vots en contra:

1,

corresponent

al

membre

del

grup

municipal

de

Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions:

11, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del
grup municipal de Convergència i Unió (7).

CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Institut Municipal d’Educació-

20 - APROVACIÓ

INICIAL

IMPLANTACIÓ

D’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MATARÓ.

DEL

SERVEI

La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta
següent:

“Relació de fets
1. L’Ajuntament de Mataró desplega, des de fa algun temps, polítiques públiques
dirigides a fomentar la pràctica artística entre la ciutadania; en són exemples
l’Aula de música tradicional i les activitats de sensibilització, iniciació musical i
conjunts instrumentals emmarcades en el Pla Educatiu d’Entorn. La creació de
l’Escola Municipal de Música (EMM) donarà coherència a aquest
desplegament, alhora que permetrà ampliar el ventall d’ofertes formatives per
tal de recollir i atendre les necessitats generades en l’àmbit de l’educació
musical, així com garantir el dret de participació cultural activa dels ciutadans i
ciutadanes. L’Ajuntament de Mataró vol, doncs, articular una institució
educativa i cultural que situï el ciutadà en el centre de la seva activitat i a qui
ofereix oportunitats i espais d’educació i pràctica musicals de qualitat. Aquesta
oferta posarà sempre l’accent en la vesant pràctica de la música, doncs és en
la pràctica artística amateur on ha de residir el nucli de l’activitat formativa
d’aquesta institució.
2. L’Escola Municipal de Música ha de crear sinèrgies entre l’educació, la creació,
la interpretació i la producció artística, i aprofitar al màxim el potencial formatiu
d’aquestes activitats. Ha de garantir la participació ciutadana en la producció i
la recepció de les arts per igual, actuant simultàniament en els eixos de la
creativitat i la sensibilitat. L’EMM ha d’esdevenir un instrument de primera
magnitud per a la democratització de l’accés a la pràctica i la recepció culturals.
3. El Projecte Educatiu de Mataró, aprovat en la seva primera fase pel Consell
Plenari de l’Institut Municipal d’Educació en sessió realitzada el 20 de febrer de
2003, conté diversos objectius que fan referència a l’educació, el territori i la
cohesió social, i situa l’educació artística i la musical com un dels elements a
tenir en compte. En el Ple de l’Ajuntament de Mataró de data 3 de desembre de
2004, l’Ajuntament de Mataró va aprovar l’adhesió a l’Agenda 21 de la cultura,
que és un document que explica les amenaces que avui dia afecten als
ecosistemes culturals del món, i estableix la cultura com un element cabdal per
la cohesió social, la inclusió, la identitat i fins i tot la seguretat, en l’actual entorn
globalitzat. Entre els principis i recomanacions per a potenciar un
desenvolupament de la cultura a escala internacional des de l’àmbit local
destaca el dret col·lectiu de participació en la vida cultural, i el paper de la
cultura com a via per donar resposta a molts problemes emergents. En aquest
marc, l’educació artística, i l’educació musical concretament, esdevé un
instrument privilegiat dels ens locals per a implementar polítiques públiques
que garanteixen aquest dret col·lectiu.
Fonaments de dret
L’article 159 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals regula l’establiment i creació de
nous serveis públics locals.
Vist l’informe jurídic de Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró.
Vist l’informe d’Intervenció de fons municipal.

Per tot el que s'ha exposat, la sotasignada proposa que el Ple de l’Ajuntament de
Mataró adopti la resolució següent:
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment els documents que conformen l’expedient per a la
implantació del servei d’Escola Municipal de Música de Mataró que són: la Memòria
justificativa, el Projecte d’establiment i el Reglament que n’estableix el règim jurídic de
la prestació.
Segon. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies el present expedient.”

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
reconeix que tal com ho explica la Sra. Calvo, la música no sona malament.
Recordo que en el mandat passat nosaltres ens vam alarmar quan es va anunciar per
part del Govern la voluntat de crear aquest servei. Inicialment no era una escola de
música, però teníem unes pors que també compartien les escoles privades de la ciutat.
Ara, el seu discurs sona bé, tal com ho ha explicat també a la comissió informativa.
Per tant, no ens sembla malament i, fins i tot, estàvem francament inclinats a votar-hi
favorablement, perquè l’escola cobriria la mancança que té la ciutat d’aquesta mena
d’estudis i per la voluntat que deia vostè de fer compatible l’existència de les escoles
privades i l’oferta pública. Però tot i això, la veritat és que potser nosaltres no ho hem
sabut arribar a veure, però també és un sentiment compartit per la gent de les escoles,
i que sembla ser que vostès també han expressat, que encara és una cosa molt
incipient, que s’ha d’anar adaptant conforme vagi avançant el temps... Aleshores,
tampoc veiem esvaïts del tot aquests dubtes.
D’altra banda, tampoc no tenim la seguretat de si aquesta era la millor fórmula per
poder abordar totes aquestes finalitats que compartim i que vostè expressava. No sé si
hauria estat millor intentar arribar a alguna mena d’acord o de concertació amb les
escoles privades per intentar cobrir, amb una part de recursos públics, aquest dèficit
que té la ciutat.
Per tot plegat, els donem un marge de confiança però preventivament preferim
abstenir-nos-hi per veure com van evolucionant les coses.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, reconeix que la CUP està satisfeta de poder tractar aquest tema en un ple

municipal. És sabut que nosaltres fa temps que reivindiquem un servei públic que fa
molts anys que ens pertocaria; estem a la cua de Catalunya en aquest sentit.
La Sra. Calvo ens ha explicat força detalladament el projecte i el model i hem de dir
que coincidim amb moltes coses. El fet que sigui una escola oberta a totes les
músiques i a tothom és molt interessant, com també ho és el fet que es vulgui prioritzar
una formació de qualitat, en què es vulgui tenir en compte una amalgama entre
l’aprenentatge i la pràctica.
No obstant això, quan preguntem on ho farem ens surten dubtes. Intuïm que és un
model bàsicament condicionat per falta de pressupost. Es parla d’una primera fase en
què es farà ús d’equipaments escolars, cosa que per si mateixa no veiem malament,
però, en tot cas, això hauria de ser una segona fase. Veiem interessant descentralitzar
l’ensenyament de la música, fer-la més pròxima als ciutadans i als alumnes, però això
seria després d’una primera fase de construcció d’una seu central. Mataró no ho té
previst, ni en recursos, ni en espais, perquè quan se cita una segona fase en què es
comptarà amb una seu central no es parla de dates, ni d’espais... Segons com vagi el
context econòmic, ja veurem. Però, és clar, estem a la cua. Som els últims i a sobre
hem d’estar pendents de les condicions econòmiques per veure si tindrem una seu
central en un determinat moment.
Per a una escola de música en què s’han de tenir uns equipaments específics... cal
una seu. De llocs ja en trobaríem. Hem parlat molt de Can Fàbregas, doncs podria ser
un lloc, o bé l’edifici del Centre Natació.
Falta una voluntat i una priorització del pressupost, perquè la música és important per
als alumnes, per a la ciutat i per donar una mica de color i alegria a una ciutat que
necessita ritme. Per tot plegat, ens abstindrem en aquesta votació i continuarem
insistint en què aquesta seu central sigui una prioritat.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, puntualitza que segurament el Sr.
Safont es referia al Club Nàutic, i no pas al Centre Natació Mataró... no podríem pas
fer la gent fora i el Sr. Masriera probablement hi votaria en contra.

El senyor Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió,
anuncia que el seu grup és més confiat. El nostre grup dóna la benvinguda a una nova
escola, a més música per a la ciutat. Però CiU també li vol dir a la Sra. Calvo que el
nostre sí és un sí condicional. Un sí perquè és més educació, un sí perquè és més
música, un sí perquè és més cultura; és condicional perquè ens agrada la música però

volem veure també la lletra. És a dir, volem un projecte pedagògic d’alt nivell.
Condicional perquè esperem que la nova escola sigui còmplice de les escoles de
música de la ciutat que durant tants anys han estat donant aquest servei a tots els
mataronins. Volem una escola que sumi i no que resti. Condicional perquè esperem
veure el desenvolupament del projecte, perquè aquest evolucioni en qualitat. Que
sigui una veritable escola de música municipal, a nivell pedagògic, organitzatiu i
econòmic. Condicional perquè esperem que l’escola sigui l’embrió del que Mataró fa
molts anys que demana: el conservatori, i del que Mataró fa molts anys que es mereix:
un auditori. Ara podríem aprofitar l’arribada dels 21 milions d’euros a la ciutat per fer
realitat aquest somni.

La senyora Conxita Calvo, en primer lloc, es compromet a intentar esvair els dubtes
amb el funcionament d’aquest servei quan aquest es constitueixi.
En tot cas, vàries coses. Pel que fa a la seu central, si nosaltres en aquests moments
condicionem la creació del servei de música amb una seu central, crec que se’ns
allargaria molts anys. Per tant, ens sembla que aquest és un plantejament que hauria
de ser a la inversa: creem el servei amb les mateixes condicions que tenim alguns
centres històrics de la ciutat que estan oferint ensenyaments musicals i que, des de
l’any 59, estan allotjats en un centre educatiu. Aquest no hauria de ser un problema.
La voluntat és tenir una seu com es mereix la ciutat, malgrat encara no hi puguem
posar data, una data que estarà en funció del context econòmic també.
D’altra banda, jo no sé, Sr. Safont-Tria, si Can Fàbregas pot ser el nostre horitzó de
futur, perquè si la desmuntem i la muntem, i enmig ens hi deixem alguna pedra, no
voldria condicionar el futur de l’escola al procés Can Fàbregas.
Respecte a esvair dubtes del PP, ens agradarà esvair-los. Entenem que una
abstenció ens dóna una part de la confiança en aquest projecte que voldríem tirar
endavant, com a mínim, sense massa inconvenients per part de la resta de grups
municipals.
En relació a CiU, entenc que nosaltres també volem més educació, més música, més
cultura... Aquest ha estat el nostre plantejament des del principi. També compartim
que volem un projecte pedagògic d’alt nivell i un projecte ambiciós que pugui ser
l’embrió d’una estructura forta d’escola municipal a Mataró. El temps ho demostrarà.
Hi posarem tota la nostra energia perquè això sigui així.

El senyor Pau Mojedano suggereix l’alberg Can Soleret, posats a proposar llocs.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup
municipal de Convergència i Unió (7).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

5, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .

-Conselleria Delegada de Cultura-

21 - INCLUSIÓ DE NOUS VIALS AL NOMENCLÀTOR DE LA
CIUTAT.
El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, presenta la proposta següent :
“Vistes les actes 2/2007 i 1/2008 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de la
Ciutat de Mataró, corresponents a les reunions celebrades el dia 9 de maig de 2007 i 5
de novembre de 2008, sobre els nous vials a denominar.
PROPOSTA
1.
Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat el nom de la plaça situada entre els carrers
de Cadis, ronda de Joan Peiró, carrer d’Esteve Banet i de Màlaga, d’acord amb el
plànol número 1 que s’adjunta, amb el següent codi numèric i nom:
CODI 00671

PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR

La Comissió proposa, en base als criteris generals d’aplicació del nomenclàtor de la
ciutat, ordenar l’esmentada denominació alfabèticament i pel cognom: Campoamor,
plaça de Clara.

2.
Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat la denominació de la plaça de nova creació
que sorgeix com a resultat del desenvolupament urbanístic de la Unitat d’Actuació 53
(UA-53) contemplada en el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal de 1996
(PGOUM/1996) que afecta als carrers de Pedro Antonio Alarcón, de Marià Fortuny,

d’Enric Prat de la Riba i de Josep Sabater i Sust, d’acord amb el plànol número 2 que
s’adjunta, amb el següent codi numèric i nom:
CODI 01781

PLAÇA DEL VERDET

La Comissió proposa, en base als criteris generals d’aplicació del nomenclàtor de la
ciutat, ordenar l’esmentada denominació alfabèticament: Verdet, plaça del.

3.
Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions per tal que procedeixi la corresponen comunicació als serveis
municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la
comissió.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, anuncia el seu vot en contra. D’entrada perquè pensem que el criteri que s’ha
seguit per escollir el nom de Clara Campoamor no s’adiu amb els criteris generals del
nomenclàtor, quan el propi nomenclàtor cita que quan hi hagi una vinculació amb una
persona ha d’estar com més pròxima a la realitat cultural de la ciutat millor. En aquest
cas, amb tots els respectes cap a la figura de la madrilenya Clara Campoamor, trobem
que reiteradament es fan sempre referències a gent il·lustre del nostre país veí, les
Espanyes. Pensem que de persones d’aquesta rellevància també en tenim al nostre
país, i en podria citar algunes: Carme Car, una de les promotores més avançades del
feminisme català de principi del s. XX, o la Dolors Monsardà, o la Dolors Bargalló, una
persona que va participar en recollir una adhesió de 50.000 dones a favor de l’Estatut
l’any 1931 i que era militant d’ERC, o la Sra. Federica Montseny, que va ser la primera
dona ministre de l’Europa occidental.
Tot això ho dic perquè tenim altres referents i veiem innecessari que s’hagi de recórrer
novament a un referent espanyol. Tenint opcions, creiem que seria més interessant
per a la ciutat recórrer al que ja tenim a casa.

El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, anuncia el seu vot afirmatiu a la proposta. Clara Campoamor és una
persona a tot l’Estat i, per a mi, en tota la nació, que va lluitar per posar la dona en la
situació que li pertocava amb l’assoliment del seu dret al vot. Una persona que cal
valorar perquè va anteposar els drets de la dona als interessos ideològics del seu
partit, cosa que a la llarga li va passar factura quan, a conseqüència del vot femení,
entre d’altres, la dreta va aconseguir el poder en la República. Tot i així, ella va
defensar al llarg de la seva vida els interessos de les dones.

Les persones que lluiten pels seus ideals, sense fer mal a ningú, han de tenir un lloc
en la nostra memòria i la ciutat de Mataró s’ho mereix.

El senyor Sergi Penedès recorda que portaran més noms de personalitats de totes les
tendències. Espera que això no es converteixi cada vegada en un debat ideològic. Al
Consell del Nomenclàtor, on potser hi ha una mica més de seny, sense ofendre ningú,
es va poder debatre aquest tema sense entrar en ideologies i, de fet, els noms van ser
aprovats per unanimitat, fins i tot amb el vot del representant de la CUP.
El senyor Juan Carlos Ferrando puntualitza que més que un debat ideològic, aquí es
tracta d’un reconeixement històric.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

26,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya

(2),
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Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

1,
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al

membre

Candidatura d’Unitat Popular.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

22 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA
REVISIÓ DELS USOS DE LA NAU GAUDÍ.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la proposta següent:
“Darrerament, i com a conseqüència de la petició feta a l’Ajuntament de Mataró per
part del Sr. Bassat de poder disposar d’un espai per poder fer exposicions, s’ha obert
de nou el debat al voltant de l’ús que s’està donant a la Nau Gaudí.
Inicialment ja es varen llençar diverses idees plantejant uns usos alternatius als que el
govern havia anunciat, demanant que aquest equipament es convertís, un cop
acabada la seva rehabilitació, en un espai cultural important de la ciutat. Aquesta
possibilitat no es va tenir en compte, i a dia d’avui, la Nau es destina com a Telecentre
i com a centre ocupacional per a joves com a hostes.
Creiem per tant que ja que aquesta qüestió es planteja de nou per una part de la
ciutadania, podríem aprofitar per plantejar-nos re definir els usos de la Nau Gaudí. Un
lloc tant potent i emblemàtic com aquest ha d’estar forçosament relacionat amb l’àmbit
de la cultura, pel que podria ser perfecte com a sala d’exposicions i atendre per tant la
necessitat puntual que planteja el Sr. Bassat fins la inauguració definitiva del Museu.
Aquest retard en l’obertura del Museu Bassat és l’oportunitat perfecte per començar a
fer servir aquest equipament com a espai d’exposicions, acollint l’obra del publicista
fins que pugui ser traslladada a la seva seu definitiva.
Mes enllà, la Nau Gaudí seria un espai molt adequat per poder acollir mostres
itinerants d’alt nivell que hem de mirar de portar a Mataró, fent de la nostra ciutat un
lloc de pas habitual d’aquest tipus d’exposicions.
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple el següent
ACORD
1.- L’Ajuntament de Mataró revisarà els usos actuals de la Nau Gaudí, per estudiar
convertir-la en una sala d’exposicions d’art d’alt nivell, tenint en compte que es
destinarà primer a acollir l’obra de Lluís Bassat fins que sigui inaugurat el seu Museu, i
quedant després com a espai cultural de mostres itinerants per a la ciutat.”

El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió,
anuncia el vot favorable del seu grup, perquè en allò que és essencial de la proposta
del

PP

nosaltres

estem

absolutament

d’acord:

convertir

la

Nau

Gaudí,

provisionalment, en un lloc que aculli exposicions temporals del fons d’art del Sr.
Bassat. En aquest mateix sentit, vull recordar que nosaltres hem presentat una
al·legació al PAM 2009 on fem referència a aquest fet:
Sense desmerèixer la tasca que duen a terme el Telecentre per a Joves i el Programa
Ocupació Jove, volem insistir una vegada més en què la seva presència al si de la
Nau Gaudí no és la millor opció per tal de potenciar-la. Al mateix temps, a ningú se li
escapa que la important labor que duen a terme ambdós serveis es podria
desenvolupar perfectament en altres edificis de la ciutat. D’altra banda, a Mataró, tal
com va quedar demostrat amb la celebració de l’exposició ‘Torres Garcia. Darrere la

màscara constructiva’, manquen espais adequats per celebrar-hi exposicions d’art de
mig i gran format. Per això, ara, davant la possibilitat que la ciutat pugui acabar
perdent el Museu Bassat, com a conseqüència del retard en les dates previstes per a
la seva inauguració, si no som capaços de trobar un espai adequat per celebrar-hi
exposicions temporals de mig i gran format, creiem que cal insistir en la conveniència
de recuperar la Nau Gaudí per a la cultura, ubicant-hi provisionalment exposicions
temporals del fons del Sr. Bassat. Aquesta opció permetria, a més, endegar un debat
sense presses i entre tots sobre quin ha de ser el futur cultural de la Nau Gaudí un
cop s’inauguri el Museu d’Art Contemporani Lluís Bassat.
En aquesta línia, voldríem contribuir al debat posant sobre la taula la proposta
d’estudiar, un cop perduda l’opció del Fons Català-Roca de Fotografia, que com
saben havíem defensat abastament al llarg del mandat passat, quines opcions hi
haurien d’ubicar en el si de la Nau un centre d’arquitectura depenent del Museu de
Mataró, entès com un espai polivalent que amb l’arquitectura com a fil conductor
permetés la celebració de conferències, exposicions, trobades, debats... sobre la
figura dels principals arquitectes i la seva època, els estils arquitectònics que s’han
succeït al llarg dels segles i els béns més importants del patrimoni arquitectònic de la
nostra ciutat i més general.
Per aquest motiu vam presentar l’al·legació que dèiem, que es concreta en la següent
proposta: “Utilitzar la Nau Gaudí fins que s’inauguri el Museu d’Art Contemporani com
a seu d’exposicions temporals del fons d’art del Sr. Bassat, i crear una comissió en el
si de l’IMAC que analitzi la viabilitat d’ubicar, a la Nau Gaudí un cop s’inauguri el
Museu a la Farinera/Illa, un futur centre d’arquitectura depenent del Museu de
Mataró”.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, no es mostra massa d’acord amb la política de treure un servei per posar-ne
un altre. Avui estem qüestionant-nos el tema del fons del Sr. Bassat, perquè en el fons
Mataró té una mancança importantíssima d’espais per ubicar-hi precisament aquests
formats mitjans i grans, culturals i d’altres.
A la Nau Gaudí segur que hi queda bé qualsevol cosa. És un espai que ha quedat
francament bé. Moltíssims serveis es podrien ubicar allà, perquè té molt bones
condicions. Però això no vol dir que s’hagi de treure el servei del Telecentre.

Potser a la ciutat de Mataró tenim altres prioritats: tenim un Fons del Patrimoni
Arqueològic que s’està degradant en un soterrani d’uns edificis i que necessita buscarli urgentment un espai on poder-se conservar en condicions. I per al Sr. Bassat sí que
li hem de trobar un lloc, però no a costa d’un servei que s’està donant.

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, declara que se cenyirà a la
proposta de resolució i no a les altres idees expressades. D’entrada, destacar que la
manera que parlem tots de la Nau Gaudí palesa que n’estem tots satisfets, pel que fa
a la seva rehabilitació.
Pel que fa a la proposta del PP, me l’he volgut mirar amb bons ulls i hi ha un problema:
les propostes de resolució, totes, signifiquen simplificar molt la situació, i el tema tant
del Museu Bassat com els usos de la Nau Gaudí no ho ventilarem aprovant o rebutjant
una proposta de resolució com aquesta. Per tant, crec que hauríem de buscar algun
espai en l’àmbit que decidim per parlar amb més rigor de les dues coses.
D’entrada, però, convindria separar els dos temes, perquè són dues coses diferents.
D’una banda, el que és el projecte del Centre d’Art Contemporani de la Col·lecció
Bassat, que fins ara havíem convingut entre totes les forces i que ara no hauríem
d’instrumentalitzar. Recordem que és pública la demanda que ha fet el Sr. Bassat, i
crec que raonable, davant la situació d’un nou espai. Són deures per al Govern i en
això estem. Jo els proposaria concretament acordar uns àmbits que decidim, és a dir,
no votar la proposta de resolució i mantenir aquest consens que tenim al voltant del
projecte del Sr. Bassat, sense instrumentalitzar-lo, cosa que vol dir que els grups de
l’oposició n’han d’estar informats i han de poder fiscalitzar el procés. Segurament el
lloc més adequat podria acordar-se en Junta de Portaveus quan estigui concretat
l’oferiment que se li ha de fer al Sr. Bassat, i que en aquests moments està en procés
de negociació.
I, pel que fa als usos de la Nau Gaudí, en les darreres comissions informatives s’ha
parlat dels usos actuals, s’han mostrat els indicadors i els canvis d’afluència de públic
en funció del canvi d’emplaçament. Em comprometo a què en comissió informativa,
per exemple, expliquem què significaria que la Nau fos un espai expositiu, els
requeriments tècnics... perquè qualsevol ús d’aquests no s’improvisa. Podríem parlarne amb més profunditat i rigor.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
es mostra gratament sorprès, entre d’altres, perquè li consta que, com a mínim, a la
comissió informativa d’Innovació i Presidència l’altre dia i creu, també, a la de Serveis
Personals, es va comentar aquest tema de repensar els usos de la Nau, i el Govern
va ser absolutament taxatiu. El Sr. Carlos Fernàndez i la Sra. Alícia Romero van ser
taxatius dient que de cap manera, perquè les xifres d’afluència de públic a la Nau eren
tan espectaculars, es podia replantejar això. Per tant, estic gratament sorprès.
Pèro, és clar, el fet d’acceptar no votar ara la proposta implica que hi ha d’haver algun
compromís per part seva. Si el compromís és que vostè, en comissió informativa, ens
explicarà quins són els requeriments tècnics que necessitaria la Nau per adequar-se a
una sala d’exposicions, home, francament, no em sembla suficient. Si el compromís
és “estic d’acord amb vostè en què no és bo el tema del projecte Bassat, que és un
projecte de ciutat, es remeni gaire”, ja li dic que no és aquesta la nostra intenció. I si el
tema ha sorgit és justament perquè el Govern ha estat fins ara absolutament rígid a
l’hora de no plantejar-se aquest possible ús diferent de la Nau, que, al nostre
entendre, és un tema de sentit comú.
El Sr. Safont deia que no entenia per què s’ha de treure un servei per posar-ne un
altre. Sr. Safont no em digui vostè que instal·lant allà una part de la col·lecció Bassat o
fent-hi exposicions d’alt nivell es pot comparar amb el fet de posar-hi uns quants
ordinadors. L’ús no té res a veure: una cosa és un espai que és emblemàtic i se li
dóna un ús referent i emblemàtic, més enllà de les fronteres del terme municipal, i
l’altra és un servei necessari evidentment però que pot ser acollit en altres espais de
la ciutat. Per tant, Sr. Penedès, si vostè em manifesta ara expressament d’estar
disposats a repensar l’ús de la Nau Gaudí de veritat, jo estic disposat a retirar la
proposta, per suposat.

El senyor Sergi Penedès respon que si ho vol tot, segurament haurem de votar. Jo el
que li comentava de la proposta de resolució és que em semblava un mal
plantejament barrejar tots els temes i, a més, amb un afegit que és confrontar-ho amb
un servei d’ocupació juvenil que està funcionant, donada la conjuntura actual. Per tant,
qualsevol servei que s’ofereix s’ha de planificar; no és una cosa immediata que
resoldrem amb una votació d’una proposta de resolució.
Només li demanava més rigor i no instrumentalitzar el tema que vulgarment diem del
“Museu Bassat”. Se m’acudia ara, perquè he sentit molt aquests dies moltes
declaracions de si és possible o no és possible, que una bona manera és parlar de la

possibilitat o no que hi hagi una sala d’exposicions a la Nau Gaudí i, com a mínim,
tenir aquesta eina. Si el que vol que li digui és que ens replantejarem els usos, quan ja
hi ha hagut altres membres del Govern que ho han negat, és evident que no li estic
oferint això.

El senyor Pau Mojedano continua sense entendre què li ofereix el Sr. Penedès.
Entenc que hi ha aquesta possibilitat de parlar-ne en Junta de Portaveus, a fi
d’estudiar el tema, és així? Jo estic disposat a deixar la proposta sobre la taula fins al
ple que ve, no hi tinc cap inconvenient. Si la possibilitat no existeix, aleshores no la
retiraré.

El senyor Sergi Penedès aclareix que en Junta de Portaveus properament explicarà,
com sembla lògic, a quin acord s’ha arribat amb el Sr. Bassat sobre un emplaçament
per fer-hi les exposicions que vol fer... Per tant, amb aquesta informació també
aquesta proposta pot perdre part de la seva vigència. Si la vol tornar a presentar amb
una altra redacció més endavant, cap problema.

El senyor Pau Mojedano fa confiança al Sr. Penedès i deixa la proposta sobre la taula.

23 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

DE

LA

CANDIDATURA

D’UNITAT

POPULAR

PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE MATARÓ DISTRIBUEIXI BOSSES
DE COTÓ PER REDUIR L’ÚS DE LES BOSSES DE PLÀSTIC.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la proposta següent :
“En el Ple Municipal del mes de juny d’enguany vam aprovar una proposta de resolució
en què s’acordava que l’Ajuntament de Mataró s’acolliria a projectes de prevenció de
residus de l’Agència de Residus de Catalunya que incloguessin actuacions per a la

reducció de les bosses de plàstic d’un sòl ús i que donaria suport a la campanya
"Catalunya lliure de bosses de plàstic" impulsada per la Fundació per a la Prevenció
dels residus i el consum responsable i la Federació Ecologistes de Catalunya.
En data d’avui desconeixem quines són les accions que l’Ajuntament ha emprès per
complir els acords esmentats. És per això que proposem iniciar alguna acció concreta
per disminuir l’ús de les bosses de plàstic.
Tal com dèiem el mes de juny, les bosses de plàstic suposen aproximadament el 2%
dels residus municipals que es produeixen a Catalunya. S’estima que se n’hi
consumeixen deu milions cada setmana. Entre els seus impactes destaca el consum
de recursos, energia, emissions de gasos d’efecte hivernacle i suposen un impacte
visual en el medi ambient i un perill per a la fauna quan s’abandonen
incontroladament. D’altra banda, han esdevingut símbol del consum sense control.
Actualment existeixen alternatives diverses a l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús, com
són bosses fetes a partir d’altres materials, bosses de plàstic més resistents i
reutilitzables, capses, cistells, carros de compra, bosses de materials biodegradables,
etc. Per tant, l’ús de la bossa de plàstic d’un sol ús parteix de les pràctiques
instaurades pels canvis en els hàbits de vida i de consum i per l’actuació i màrqueting
del sector de la distribució comercial.
Des de l’Ajuntament de Barcelona hi ha una iniciativa que té com a objectiu
sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la reducció de bosses de plàstic i
duu el lema “Porta’m a comprar”.
Aquesta campanya consisteix a distribuir 300.000 bosses de cotó pels barris de la
ciutat perquè la població les faci servir en lloc de les de plàstic. Una bossa de cotó es
pot fer servir cada dia i s’evita, així, el consum i acumulació de bosses de plàstic.
És per això que proposem al Ple Municipal que prengui els acords següents:
1. L’Ajuntament de Mataró realitzarà una campanya de sensibilització sobre la
importància de la reducció de les bosses de plàstic consistent a distribuir bosses de
cotó com a ús alternatiu de les bosses de plàstic.
2. La despesa d’aquesta activitat seria coberta per la partida pressupostària destinada
a la incineradora, que veuria reduïda la seva activitat.
3. Desenvolupar altres iniciatives tal com proposa la campanya “Catalunya lliure de
bosses de plàstic” a la qual es va adherir l’Ajuntament de Mataró.”

El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, afirma que aquesta vegada tenim dues oportunitats: En primer lloc, tornar
a parlar de la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic” i, en segon, a parlar de
la proposta que ens fa la CUP. Pel que fa a la proposta de la CUP, val a dir que el
pressupost municipal té unes altres prioritats, fins i tot en temes de sensibilització. El
tema de les bosses de plàstic repeteixo que és un tema increïble. Em sembla com si
visqués en un altre país.

Resulta que jo avui he anat al contenidor, abans de venir al ple, i m’he posat a fer
fotos no fos cas que nosaltres, els del PPC, no veiem la realitat. Hem anat al
contenidor a la tarda, i ens l’hem trobat ple; era el contenidor del carrer Ronda
Cerdanya. Doncs bé, ens hem trobat que la brossa hi està dipositada en bosses, com
diu vostè, ‘d’un sol ús’. Després, jo mateix, l’he obert bé (la gent em mirava…) per
veure què hi havia. Miri, ara faré propaganda, aquesta és una bossa de l’Àrea de
Guissona, aquí Mercadona… aquestes són les bosses que hem trobat.
El problema és, vostès què volen? Que anem i paguem per la bossa? Vostès que són
d’esquerres i estan a favor dels treballadors. O suposant que al final vostès tinguessin
raó i, juntament amb el tripartit, ens treuen les bosses gratis, què haurem de fer? De
fet, jo ho he fet. Me n’he anat al súper i m’he comprat un paquet de bossa de brossa
per 1,39 €. És que això no té sentit, això és perjudicar a la població, però no és cap
mesura ecologista. Aquesta és la realitat. Això no és ideològic, és ‘transideològic’. Els
10 milions de bosses que s’utilitzen a Catalunya, en un percentatge altíssim, s’utilitzen
per a la brossa de casa. Això és el que faig jo i segurament gairebé tots els d’aquest
ple. Potser n’hi ha que compren bosses de brossa, però en general així és com
s’utilitza.
Un altre problema —que aquest no és el problema de Mataró— és aquells llocs que
no tenen incineradora i només compten amb abocadors; i això sí que és un problema.
Però afortunadament això no passa a Mataró. És més, quina altra opció hi hauria?
Llançar la brossa com es feia antigament? Amb cubells i directament al contenidor.
Per què? Per alimentar més rates? Al final Mataró es convertiria en al ciutat de les
rates, seria això “Ratatouille”!
Això que sembla còmic, resulta que és real. Això és el que hi ha. Els demano que s’ho
replantegin. El més trist és que sembla que aquesta bogeria està arribant a tot arreu...
I es parlava que volien demanar que la prohibició de les bosses s’aplacés fins a l’1 de
gener. Vostès tenen comissió de les empreses que fabriquen bosses de la brossa?

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, expressa
que ell en un principi es volia limitar a posicionar el vot del seu grup, però que després
de la intervenció superficial, frívola i apoteòsicament demagògica del Sr. Ferrando, es
veu obligat a parlar. Crec que és un tema molt seriós i qualsevol que estigui mig
compromès amb el medi ambient, no pot tractar les coses com les ha tractades el Sr.
Ferrando.

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat,
manifesta que el Govern votarà en contra d’aquesta proposta de resolució, perquè és
reiterativa amb el que ja vam aprovar al seu dia, el mes de juny. També perquè fa una
proposta molt concreta de finançament de la campanya, una campanya que no és que
no compartim sinó que pensem que no sortirien els números. A nivell de tones medim
la brossa i qualsevol que vulgui pesar bosses veurà que no surten els números.
El que veig en aquesta proposta és la preocupació de no saber com està anant el que
vam acordar en el ple de juny.
En concret, hem tancat un conveni de col·laboració amb la Fundació per la Prevenció
de Residus i Consum Responsable, que signarem l’any 2009. Entenc, Sr. Safont-Tria,
que vostè s’ha mirat les bases d’execució del pressupost i ha vist una partida nominal
per a aquesta entitat. Amb ella estem treballant el programa que presentarem (que
acaba el dia 24 de gener), les bases d’adjudicació de subvencions per part de
l’Agència de Residus de Catalunya i, per tant, tindrem un projecte més subvencionat
per l’Agència. Tirarem endavant amb les campanyes amb què ens vam comprometre
de prevenció de residus. I més concretament, i un leit-motiv, que pel tema de la
prevenció hem coincidit que valia la pena treballar és “les bosses d’un sol ús”, amb
l’objectiu de rebaixar l’ús de les bosses d’un sol ús en un 30% en referència al 2008 i
arribar al 2012 amb un 50% menys, de referència del 2008, d’utilització de les bosses.

El senyor Xavier Safont-Tria, en referència a la intervenció del Sr. Ferrando, expressa
que realment és vergonyosa la demagògia que ha utilitzat. Crec que baixa el nivell
polític. En la seva expedició a l’interior d’un contenidor potser el proper cop que ho
faci, vagi una mica més enllà i dediqui’s a obrir aquestes bosses. És veritat que molta
gent fa servir aquestes bosses i les reutilitza com a bossa per les escombraries i ho
trobo molt encertat, però obri aquestes bosses i comenci a comptar quantes bosses hi
troba dins. En trobarà moltes. És aquesta la nostra queixa.
Vagi també pels boscos, vostè ho sap això. Vostè explicava que per allà a l’Aragó es
veien moltes bosses pels camins... i també hi ha gent que ho llença a les ries... Aquest
és el problema: cada setmana es gasten 10 milions de bosses de plàstic a Catalunya.
Això és preocupant. Cal trobar-hi solucions.
Vostè deia que tenia la sensació d’estar en un altre país. Bé, la Fundació de
Prevenció de Residus i Consum diu: “Actualment estem a la cua dels estats de la UE,

la majoria dels quals ja estan actuant restringint el lliurament gratuït de bosses,
mitjançant normativa restrictiva amb resultats molt satisfactoris”.
Quan fem aquesta proposta de les bosses de cotó estem dient que hi ha alternatives.
No és una cosa que sigui inevitable. Es poden fer servir altres opcions que impliquen
canvis en els hàbits dels ciutadans, però que és l’única manera. Si continuem a
aquest ritme les bosses ens acabaran sortint per les orelles. Les bosses segurament
no són el principal problema que tenim amb els residus en el nostre país. Segurament
el principal problema parteix de la Llei d’Envasos —que no obliga que aquests siguin
reutilitzables—, o el fet que encara avui per avui la matèria orgànica no se separa tot
el que seria desitjable. Afegir també el tema del finançament. Jo entenc que això no
ha de repercutir en el ciutadà. La Sra. Quiteria en part té raó, però caldria seure amb
l’Agència de Residus de Catalunya.

El senyor Juan Carlos Ferrando admet que ha fet un plantejament una miqueta teatral
del tema, però en cap moment ha volgut que el que deia no tingués exigència.
És a dir, número 1: les bosses de reciclatge de la matèria orgànica han de ser unes
bosses específiques. Jo dic que es facin actuacions, però no es pot canviar l’ordre.
Estic d’acord amb què no es tirin les brosses pel carrer, al bosc, perquè això és
incivisme. Jo no ho comparteixo ni ho defenso, però considero que no és necessari
acabar amb quelcom que ens dóna el comerç de manera gratuïta: la bossa famosa de
plàstic d’un sol ús que volem satanitzar, perquè resulta que algú en fa un mal ús.
Seria com prohibir els cotxes perquè hi ha gent que comet infraccions de trànsit.
Parla de 10 milions de bosses de brossa, però que jo sàpiga Catalunya està, en
aquests moments, en 7 milions de població; tampoc no és tant. Cal tenir en compte
que una família mitja que en aquest moment fa recollida selectiva —cosa que jo
comparteixo— necessita, d’entrada, una bossa per als residus generals, una bossa
per als envasos i potser una bossa més gran general per al transport... són tres o
quatre bosses. Estem parlant que molta gent quasi, quasi va a comprar quan se li
acaben les bosses. Això passa. No és demagògia, és la realitat.
Vostès m’ataquen per demagògia, i el que jo els dic és que vostès separen la gent
que està en política i del poble. Vostès no són ciutadans.
Jo, fins i tot, estaria disposat a canviar el vot, si vostè em reconeix quin avantatge té
que el comerciant no em doni una bossa de brossa, o que l’hagi de pagar. Si vostè
m’ho argumenta, potser canviarem el vot. Nosaltres no ens tanquem.

El senyor Xavier Safont-Tria respon que si un comerç no regala les bosses de plàstic i
les fa pagar, immediatament la gent canvia els hàbits, i se’n va a comprar amb una
bossa del pa o amb un cistell, i evita que continuem generant bosses de plàstic.
Aquest és el benefici que n’acabem traient tots plegats.

El senyor Joan Mora no sap si, pel que fa al tema del finançament de la campanya, el
Sr. Safont-Tria estaria disposat a fer-hi algun canvi, afegint-hi la condicionalitat de
finançar-ho a través d’espònsors si se’n trobessin. Estic convençut que hi hauria
empreses de la ciutat que s’hi apuntarien, sempre gestionat per l’Ajuntament.

La senyora Quiteria Guirao aclareix que ha comentat que el dia 24 de gener acaba un
període per presentar programes per a la prevenció de residus, al qual ens acollirem
com a Ajuntament. Per tant, el finançament de la campanya de minimització de
residus el tindrem d’aquesta manera.
D’altra banda, recordar que estem parlant que a la incineradora la eliminació de cada
tona de residu val 57 euros. Per tant, suposo que deu donar per fer 10 bosses, o una
cosa així. D’aquí que el tema del finançament sigui important i per això l’Agència
Catalana de Residus hi està ben posada des del 2004, en els quals ja ha finançat 120
campanyes d’aquest tipus.
No hi votarem a favor perquè tot plegat és reiteratiu, com s’ha comentat abans.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8, corresponents als membres del grup municipal de
Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .

Vots en contra:

19,

corresponents

als

membres

del

grup

municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (4).
Abstencions:

Cap.

24 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A LA UBICACIÓ A
MATARÓ D’UNA UNIVERSITAT INTERNACIONAL.
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la
proposta següent :
“El Ple Municipal del passat dia 3 de juliol va aprovar el conveni de cooperació entre
l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la cessió de la
titularitat de la concessió administrativa de l’edifici de l’antic Club Nàutic de la ciutat,
situat al passeig del Callao s/n de Mataró, a favor del primer.
Per altra banda, a l’edifici esmentat, actualment s’hi troba la seu de l’Escola
Universitària del Maresme, que l’acord d’integració de les dues escoles universitàries
de la ciutat preveu que properament es traslladi a la zona del Rengle, on estarà
ubicada la Fundació TecnoCampus.
En virtut d’ambdós acords, l’Ajuntament de Mataró disposarà en un futur molt proper,
quan s’inauguri el nou edifici universitari del TecnoCampus, de dos nous espais, el que
actualment ocupa l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, a l’avinguda de Puig i
Cadafalch, i l’altre, el del passeig del Callao.
En el cas del primer, aquest Grup Municipal ja va fer la proposta de dedicar-lo a
equipament pel barri, però ara cal definir també el futur de l’edifici que actualment
ocupen l’Escola Universitària del Maresme i alguns serveis del Consell Comarcal. Tot i
que l’alcalde ja ha fet algunes declaracions públiques plantejant la possibilitat que sigui
el CN Mataró qui pugui gestionar part dels espais.
No es pot negar que l’edifici del passeig del Callao té una situació privilegiada per
estar situat al Front de Mar, per la seva proximitat al futur Parc Tecnològic
TecnoCampus i també per les bones comunicacions. A més, Mataró es troba en una
situació immillorable dins de l’àrea d’influència de la ciutat de Barcelona.
El futur del projecte TecnoCampusMataró i la seva influència en el desenvolupament
econòmic de Mataró i el Maresme i la implantació de noves empreses, necessiten
serveis atractius que portin persones d’altres indrets de Catalunya, de l’Estat i, perquè
no, d’Europa. És en aquest marc que seria molt important la implantació d’una
Universitat Internacional que, a més de donar formació als nostres joves, tenint en
compte l’entorn privilegiat del Maresme, pugues atreure estudiants d’altres indrets.

És per això que el Grup Municipal de CiU proposa, al Ple de l’Ajuntament de Mataró, la
adopció del següent,
ACORD:

Primer.- Estudiar la possibilitat, aprofitant part de les instal·lacions actuals, d’oferir
l’edifici que actualment ocupa l’Escola Universitària del Maresme a una Universitat
Internacional interessada en establir-se a l’Estat espanyol, per tal de, tenint en compte
les avantatges de la situació estratègica del Maresme, atreure un major nombre
d’estudiants i afavorir el desenvolupament econòmic de la zona
Segon.- Oferir a l’entitat CN Mataró, per via conveni amb aquest Ajuntament, la gestió
d’una part de l’edifici per tal de desenvolupar la seva activitat social i oferir serveis a la
ciutat i a la comarca.
Tercer.- Crear una comissió específica per debatre el futur de l’Edifici que actualment
ocupa l’Escola Universitària del Maresme i definir els seus usos tenint en compte els
dos punts anteriors.”

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, manifesta que
des del Govern coincideixen amb el Sr. Mora en què el futur trasllat de l’Escola
Universitària del Maresme ens genera una oportunitat per donar sortida a algunes de
les necessitats que tenim com a ciutat, però creiem que el marc per analitzar totes les
opcions possibles és el Pla d’Equipaments de la ciutat, els treballs del qual ja estem
desenvolupant de la mà de la Diputació de Barcelona. Pretenem que aquest pla
esdevingui una eina que ens faciliti poder prendre decisions en matèria d’equipaments
i que proposi les actuacions a realitzar a curt, mig i llarg termini per adequar i millorar
les dotacions existents.
D’altra banda, hem de tenir en compte que aquest edifici està subjecte a una
concessió administrativa que en condiciona els usos i les activitats, i que també ho
estarà el desenvolupament d’un pla especial del sector per tal d’ordenar els usos
permesos. Tots aquests elements s’hauran de tenir en compte a l’hora de poder
determinar els usos d’aquest edifici, un cop la concessió administrativa passi a favor
de l’Ajuntament que, d’acord amb el conveni signat amb el Consell Comarcal, no serà
fins a l’1 de gener del 2010.
És en aquest marc i amb aquests condicionants que ens comprometem a tenir en
compte les seves propostes i a parlar-ne amb tots vostès. En aquests moments encara
no podem determinar el destí futur d’aquest equipament.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
comença dient que la idea de la universitat internacional és bona. No sé exactament
quina urgència té aquesta universitat que faci que aquesta proposta l’haguem de
presentar avui en aquest ple. Jo entenc que no és el marc adequat, tot i que la

proposta és bona. No havíem nosaltres pensat quan es va llençar en el seu moment la
idea de la universitat internacional en el fet d’ubicar-la aquí. No creiem que sigui l’espai
més adequat.
Jo no tinc un especial interès mai a parlar del projecte del passeig marítim, si no és
que m’obliguen. Però ja saben que en el mes d’octubre es va aprovar aquest projecte
per part de quasi la totalitat dels grups municipals, i aquest és un projecte que
concèntric, transversal, estratègic, que inevitablement farà que haguem de parlar de
molts elements: port i el seu Pla Estratègic i Director, elements culturals, de
coneixement, el TCM també hi té a veure...
L’altre dia vam tenir una reunió amb la Sra. Romero i el Sr. Uix en què vam parlar del
futur del TCM, del tema del coneixement, de com el projecte marítim permetrà enllaçar
de nou l’empresa amb el coneixement, si finalment podem portar aquesta facultat de
Ciències Marines que s’ha demanat per part del nostre grup... Ara tenim per davant
una feina ingent que farà que ens pensem bé tots aquests elements, inclosos el tema
de la universitat internacional o la necessitat d’instal·lar un col·legi major que ens ajudi
a internacionalitzar la ciutat. Un dels objectius més importants del projecte marítim,
entre d’altres, és justament internacionalitzar Mataró. El fet d’atraure talent jove és
important i tenir una universitat internacional és important.
En definitiva, tots aquests elements s’hauran de repensar. És en aquest marc dels
treballs que ens vénen que hem de tractar aquest element.
Nosaltres, si ara es vota la proposta, serà d’abstenció.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, afirma que aquesta proposta no la poden veure malament. Ara bé, aquí hi ha
una qüestió de prioritats i la CUP pensa que és prioritari establir a la ciutat de Mataró
universitats que ampliïn l’oferta en humanitats, per exemple, que perd embranzida
davant les carreres tècniques. També seria una manera d’evitar que estudiants de
Mataró s’hagin de desplaçar diàriament a Barcelona.

El senyor Joan Mora creu que els posicionaments per part de tothom són clars, i el que
sap llegir entre línies sap què hi ha al darrere. Si tots els que estem aquí tenim aquesta
idea al cap, a mi m’és absolutament indiferent, i al nostre grup també, el fet que
aquesta proposta tiri endavant o no. El que estic convençut és que vostès, si no hi
estan treballant ja —cosa que jo gairebé m’atreviria a afirmar—, hi treballaran.
Amb aquest convenciment i amb l’agraïment als companys del PP i del CUP, que no

veuen malament la proposta, estic convençut que un tema tan important com aquest
ens el prendrem tots amb la seriositat que mereix.
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, es mostra sorprès, perquè abans
havíem de parlar de finançament però hem acabat parlant de com de malament ho fa
el PSC, havíem de parlar d’en Bassat i hem acabat parlant de la Nau Gaudí i ara
havíem de parlar del Club Natació Mataró i hem acabat parlant de la universitat
internacional. Plantegem les coses amb claredat.
El que es pot explicar, s’explica, i el que està en fase embrionària està en fase prèvia.
Primer cal fer les comprovacions adequades abans de poder-ne fer partícips a tots els
grups municipals de les propostes que puguem tenir sobre la taula.
Per tant, aquí tenim una proposta de resolució que presenta el grup de la CiU sobre
uns usos concrets del Club Nàutic quan marxi l’EUM (que anirà al TCM) i, en tot cas, la
regidora ha contestat que això està subjecte a la nostra voluntat, la del Govern
municipal, de desenvolupar un pla especial que acabi amb la situació de provisionalitat
que hi ha a l’entorn del Centre Natació i del Club Nàutic, un pla que en defineixi els
usos, les volumetries... perquè allò que hi hagi d’anar estigui conforme al planejament.
D’altra banda, la Direcció General de Ports també en condicionarà els usos, perquè
hauran d’estar en sintonia amb l’àmbit en què estan situats els edificis, és a dir, el front
marítim al litoral.
Temps hi haurà de parlar-ne, estem oberts a comentar-ho tot, però ens semblava que
avui era prematur votar aquesta proposta de resolució.
Per tot plegat, Sr. Mora, jo li suggeriria que en continuéssim parlant amb més
tranquil·litat i potser ara retirés la proposta.

El senyor Joan Mora creu haver interpretat les paraules del Sr. Alcalde, malgrat potser
no ha entès bé la seva explicació. Si proposàvem el tema del Centre Natació Mataró
és precisament perquè l’hem sentit comentar-lo vàries vegades, i enteníem que
l’assumpte anava en aquesta línia. No volíem fer la proposta de la universitat
internacional que signifiqués passar per sobre d’una voluntat que vostè ja havia
expressat. Ens sembla, tot i així, que aquesta proposta s’hauria de votar.

El senyor Alcalde reitera pel que fa al Centre Natació Mataró, quan se n’hagi de definir
l’ús, en parlarem estudiant totes les demandes.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7, corresponents als membres del grup municipal de
Convergència i Unió.

Vots en contra:

15,

corresponents

als

membres

del

grup

municipal

Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Abstencions:

5, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .

25 - MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
PER MILLORAR LA SEGURETAT DE MOTORISTES I CICLISTES
EN LES XARXES VIÀRIES
El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, presenta la Moció següent
“Dins les estadístiques d’accidentalitat i mortalitat respecte motoristes els darrers anys
tal com apunta l’Observatori de seguretat viària de Catalunya ha crescut com una de
les causes els accidents amb les barreres metàl·liques. Aquestes barreres de
seguretat metàl·liques de doble ondulació sense protecció inferior representen un perill
especialment per a motoristes i acompanyants, ja que deixen al descobert les
columnes a les quals estan subjectades. En cas d’accident, col·lisió, derrapatge o
sortida de la via, aquestes columnes representen un gravíssim perill d’impacte amb
conseqüències de resultat mortal o bé de lesions cròniques de caràcter greu.
Avui en dia hi ha una varietat d’elements de protecció que ofereixen més seguretat i
respostes per atendre aquesta problemàtica, com per exemple els de tipus ARA
(Atenuadors d’impacte – sistema Great), planxa metàl·lica llisa contínua, planxa
contínua de cautxú o barrera de formigó del tipus “New Jersey”.
Aquesta iniciativa arrenca de diferents peticions de particulars i d’organitzacions
representatives dels motoristes.
És per això que el Ple municipal proposa els següents acords:
1. Adaptar els elements de protecció presents a la xarxa viària del nostre municipi per
garantir la seguretat dels motoristes i ciclistes.
2. Sol·licitar a les institucions titulars de vies interurbanes (Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment) l’arranjament i adaptació de les

barreres de protecció corresponents a les vies interurbanes al seu pas pel terme
municipal de Mataró.
3. Traslladar el present acord a tots els Ajuntament del Maresme, per tal que
s’adhereixin a la iniciativa d’adhesió de les barreres de protecció de la xarxa viària.
4. Comunicar aquest acord al Ministeri de Foment, al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i a l’Àrea
d’infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona.”

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el
seu vot favorablement.
Si encara existeixen a la ciutat algun punt que pugui tenir risc que s’hi treballi. Faria
aquest prec perquè s’hi avancessin en cas que fos necessari.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

PRECS I PREGUNTES

26 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN REFERÈNCIA A LA MILLORA DE
LES CONDICIONS DEL TÚNEL DE PARPERS.
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
presenta el prec següent:
“Són molts els ciutadans de Mataró que per desplaçar-se diàriament al seu lloc de
treball travessen el Túnel de Parpers, com són moltes les persones que per feina o per
qualsevol activitat, procedents de l’interior del país, arriben a Mataró també per
aquesta via.
Això ha fet que el túnel, inaugurat el 1995, hagi arribat a l’actualitat a una densitat de
trànsit considerable, atès que també és l’única via ràpida lliure de peatge que uneix el
Maresme amb altres comarques. Per tot això, en hores punta es poden produir
retencions, que d’uns mesos cap aquí s’han agreujat a causa de les obres a l’A7 i de
l’infrastructura del tren d’alta velocitat que s’estan realitzant al Vallès.
L’Ajuntament de Mataró no té competències en aquesta important via de comunicació,
però s’ha de preocupar pel benestar dels seus ciutadans que fan diàriament o

periòdicament aquest trajecte, així com per facilitar a altres persones l’accés a Mataró
per tal de fer una adequada promoció de la ciutat.
És per tot el que s’ha dit, que el Grup Municipal de CiU presenta el següent,
PREC:
Sol·licitar al govern de la Generalitat, titular de l’Autopista C60, que uneix Mataró amb
Granollers, que instal·li:
1.- Indicadors, que informin, permanentment, de l’estat del trànsit a l’interior del Túnel
de Parpers, amb antelació suficient a l’entrada del mateix per evitar als conductors que
puguin quedar atrapats per les retencions en el trànsit. Tenint opció a fer un trajecte
alternatiu.
2.- Un repetidor de telèfon mòbil i un de ràdio dins el túnel, per tal que aquells
conductors que no puguin evitar les retencions i escollir cap altre trajecte, tinguin la
possibilitat d’avisar dels retards causats pel trànsit, alhora que fer més suportable la
incomoditat del viatge a causa del trànsit.”

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, confirma que l’Ajuntament de
Mataró no té cap competència sobre la C-60, però, de tota manera, som conscients de
la problemàtica que genera el gran volum de trànsit que es genera a primera hora del
matí, a causa dels vehicles que es desplacen en direcció al Vallès.
En relació amb el seu primer prec, l’he d’informar que ja existeixen aquests indicadors
amb informació dinàmica, amb suficient antelació, a les entrades del Túnel de
Parpers, en punts on hi ha un trajecte alternatiu en cas d’incidència.
En tot cas, ja hem adreçat un comunicat al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat en què demanem que verifiquin el contingut i freqüència
dels missatges que s’hi emeten per tal que sigui d’utilitat dels conductors.
Pel que fa a la segona sol·licitud, hem demanat a l’esmentat Departament que facin
les gestions oportunes davant dels corresponents operadors.

27 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL DE TROBAR ESPAIS
ALTERNATIUS D’ESTACIONAMENT DURANT LES FESTES DE
NADAL I REIS.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
presenta el prec següent:
“Per les Festes de Nadal i Reis, a Mataró, s’accentua la manca de places
d’aparcament de vehicles. En part, pel nombre de visitants dels pobles propers que
venen a fer les seves compres a la nostra ciutat, problema que es prolonga durant el
període de rebaixes. Tant els aparcament soterrats, com l’estacionament en zona
blava estan completament saturats.
La col·laboració de l’administració amb els agents econòmics per a la promoció de la
citat ha d’existir sempre, però és especialment important en èpoques difícils. Tots els
estudis assenyalen que ha Catalunya serà molt alt el nombre d’establiments
comercials que tancaran les seves portes després de la campanya de Nadal i Mataró
no té perquè ser una excepció.
En aquest moment la ciutat disposa de diversos solars que, havent-se realitzat
l’enderroc de les edificacions existents, l’obra de noves construccions està paralitzada.
La majoria d’aquests solars només necessitarien una neteja, sense gaire cost, per ser
útils per l’estacionament de vehicles. Als carrers Lepanto, Isern i Floridablanca poden
ésser exemple d’on trobar espais amb aquestes característiques, però n’hi d’altres.
Alguns dels espais actualment ja són propietat d’empreses municipals i els que estan
en mans de particulars segurament es podrien utilitzar negociant algun tipus de
compensació.
És per tot el que s’ha dit, que el Grup Municipal de CiU presenta el següent,
PREC:
Primer.- Què el Departament de Mobilitat amb col·laboració amb l’IMPEM faci totes les
gestions i accions necessàries per tal de trobar espais alternatius d’estacionament pels
vehicles en el període entre el 15 de desembre de 2008 i el 30 de gener de 2009.
Segon.- Què aquells espais, els quals es puguin seguir utilitzant després de les
campanyes de Nadal i Reis i rebaixes sense cap cost addicional, segueixin oberts com
aparcaments, evitant així l’acumulació de brutícia i males herbes.”

El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Via Pública, recorda el dèficit de places
d’aparcament que detectava el Pla d’Aparcaments 2007-2011 a determinades zones
de la ciutat feia referència a l’aparcament residencial.
Tanmateix, l’aparcament de rotació d’ús diürn a què vostè fa referència mostra un
altre comportament. D’una banda, si analitzem els nivells d’ocupació dels
aparcaments del centre de la ciutat, veiem que amb l’excepció de l’elevada ocupació
de l’aparcament de la Pl. Santa Anna, els altres aparcaments (Can Xammar, Parc
Central, Tomàs y Valiente, Granollers i Pl. Tereses) mantenen uns percentatges

mitjans de places buides en hores diürnes. Evidentment, al mes de desembre menys
que la resta de l’any, però fins i tot en el mes de desembre també tenen places
buides. D’altra banda, les places lliures en zona blava oscil·len entre el 12-15%.
Per tant, l’oferta de places en aparcaments soterranis és suficient per cobrir la
demanda, si bé es pot descompensar en moments puntuals si pretenem cercar
aparcament massa a prop d’un sector sense tenir en compte l’oferta existent en
d’altres punts relativament propers a peu.
També és important recordar que cal potenciar l’ús del transport públic. Tots sabem
que la xarxa del Mataró Bus és una bona alternativa per desplaçar-nos pels diferents
eixos comercials de la ciutat.
Pel que fa a la seva sol·licitud de trobar espais lliures alternatius en superfície, és una
solució que, de fet, ja contemplem. Per exemple, s’ha habilitat l’aparcament al solar de
l’antic parc de bombers. Estem treballant per condicionar un solar a Figuera Major i
hem previst també habilitar un aparcament al solar del c/Penedès.
Tanmateix, vull indicar que aquest tipus d’aparcaments no garanteixen la rotació que
necessita el comerç de la ciutat, ja que acaben ocupant-se per vehicles de residents
de forma permanent.
Per tant, es tracta d’una solució que cal acotar i no emprar de manera generalitzada.
A més, la seva afirmació que aquests aparcaments no suposen costos addicionals no
seria ben bé així. Tots sabem que hi ha despeses inicials de condicionament, de
senyalització, d’enllumenat, de baixos de voreres... a banda del seu manteniment i
neteja posterior.
En referència a la col·laboració de l’administració amb els agents econòmics per a la
promoció de la ciutat, aquesta és sens dubte una de les nostres prioritats. Pel que fa a
la propera campanya de Nadal, hem encarregat la impressió de 10.000 targetes per
estacionar una hora a les zones blaves, que l’IMPEM lliurarà a les associacions de
comerciants per tal que aquests les puguin oferir als seus clients.

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB EL
SOTERRAMENT

DELS

CONTENIDORS

D’ESCOMBRARIES

SITUATS A LA CANTONADA ENTRE ELS CARRERS ESTEVE
ALBERT I JAUME COMAS.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la pregunta següent :
“Hem sabut que la Comunitat de Veïns de l’immoble situat al carrer d’Esteve Albert
núm. 63 fa anys que es queixa perquè, en la promoció de la nova urbanització que es
va crear entre Via Europa i parc central, se’ls va deixar clar que els contenidors
d’escombraries anirien soterrats. Després de molts anys, però, a la cantonada del
carrer d’Esteve Albert amb el carrer de Jaume Comas encara no s’ha realitzat el
soterrament promès.
Segons ens informen els veïns, l’any 2007 l’Ajuntament els va respondre per correu
electrònic que estaven a punt de fer-ho, i més endavant va repartir un escrit casa per
casa en què els comunicaven que a començament de l’any 2008 estaria tot arreglat.
Som a punt d’acabar l’any 2008 i els veïns es veuen abocats a queixar-se de nou,
perquè encara no s’han ni iniciat les obres de soterrament promeses i la dita
cantonada s’ha convertit, tal com es pot comprovar amb les fotografies que
acompanyen aquesta pregunta, en un punt infecte on es llencen escombraries,
mobles, caques de gos, etc., per la qual cosa els veïns ni poden seure als bancs que
tenen davant de casa seva per la pudor de l’indret, ni poden deixar córrer les criatures
per la vorera, que és plena de deixalles.
Per tot això, i en interès dels veïns perjudicats per les promeses no complertes, La
Candidatura d’Unitat Popular fa les preguntes següents:
1. Quan es soterraran els contenidors d’escombraries de la cantonada entre els
carrers Esteve Albert i Jaume Comas?
2. Incomplirà l’equip de govern les reiterades promeses fetes als veïns?”

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, aclareix
que no hi ha cap incompliment, d’entrada.
Sí que és cert que l’any 2005 i 2006 diverses vegades algun veí es va posar en
contacte amb mi i els vaig respondre, per e-mail o trucades telefòniques. Val a dir que
com saben vostès, en aquest nou sector en el seu moment es va optar pel
soterrament dels contenidors. Per tant, es va deixar preparada tota la infraestructura
per fer-ho possible, tot i que a no tot el sector sencer: a l’inici es van contemplar una
sèrie d’espais en què els contenidors estaven preparats per ser soterrats.
Així doncs, seguint diverses converses, ja sigui per e-mail o telèfon, el 28 de febrer de
2007 es va enviar una carta adreçada als ciutadans que viuen als carrers d’Esteve
Albert, Maria Ribas i Salvador Cruixent, per informar-los de l’aprovació del projecte de
soterrament de contenidors al sector nou. En cap cas, les cartes parlaven de cap
actuació en la cantonada del c/Esteve Albert amb el c/Jaume Comas.

Aquesta comunicació especificava quin nivell de contenidors hi hauria i també que hi
hauria dos llocs de contenidors per posar posteriorment. Enlloc es deixa que fos al
principi, ni a mitjan, ni a finals del 2008.
El 28 de maig del 2008 es va tornar a enviar una carta informativa als veïns amb motiu
de la posada en marxa dels contenidors, per tal d’indicar quins són els usos en funció
del color d’aquests. També els recordàvem les cantonades on s’hi instal·larien (Esteve
Albert amb Salvador Cruixent i Maria Ribes amb Julià Gual i Salvador Cruixent).
Aquests són els dos llocs on properament s’iniciaran les obres d’adequació. Per tant,
en resposta a la seva primera pregunta, dir que al mes de gener s’iniciaran les obres
per posar aquest grup de contenidors, que seran la meitat dels que vam guardar en
dipòsit.
Pel que fa a la segona, queda meridianament clar que no hi ha hagut incompliment al
compromís contret.

El senyor Xavier Safont-Tria no dubta del que diu el Sr. Melero. Constato que a les
fotos sí que s’aprecia un volum important de brossa fora dels contenidors, cosa que
vol dir que potser hauríem d’anar revisant també com s’està recollint aquest tipus de
brossa.

El senyor Francesc Melero respon que sempre que hi ha un desbordament, els
contenidors ni soterrats ni de superfície poden garantir l’incivisme o no per part de la
gent, cosa que nosaltres hem de perseguir i trobar les solucions, evidentment.
Les fotografies que acompanyaven l’escrit, dues de les quals estan fetes amb
posterioritat a la posada en marxa dels nous contenidors que tenim en superfície. Són
de molt abans de l’estiu, en uns moments en què hi havia desbordament. De tota
manera, n’estem fent el seguiment.

El senyor Alcalde apunta que, mirant les fotografies, es palesa que tampoc els
contenidors soterrats millorarien la situació. Aquí el que s’està fent és un mal ús. És
evident que tot no passa per la boca ni dels contenidors normals, ni dels soterrats. Per
tant, aquí hi ha un mal ús que cal corregir.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 29, 34 i
36 per venir referits a temàtiques coincidents.

29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL FET DE QUEDAR DESERT
EL CONCURS PER ADJUDICAR EL SUPERMERCAT DE LA
PLAÇA DE CUBA.
El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió,
presenta la pregunta següent :

“En el ple municipal del passat mes d’octubre es va aprovar el plec de clàusules
econòmiques administratives i tècniques particulars que haurien de regir, per
procediment obert, la gestió del servei públic del lloc de venda en règim d’autoservei
del mercat municipal de la Plaça de Cuba.
Un cop passats els terminis establerts, el concurs ha quedat desert.
Sembla ser que a partir d’ara, s’optarà per iniciar un procediment negociat amb alguns
operadors per tal de garantir en principi, l’arribada del supermercat.
És evident que el fet de que el concurs hagi quedat desert, així com la manca de
previsió de l’IMPEM, farà que l’adjudicació de l’operador comercial que s’hagi
d’implantar al mercat es retardi més del que en principi, estava previst.
És per tot això que el grup municipal de Convergència i Unió realitza les següents,
PREGUNTES:
PRIMERA- S’havia fet un estudi previ per determinar els preus d’adjudicació del
supermercat de la Plaça de Cuba?
SEGONA- En els criteris presentats a aprovació en el ple del mes d’octubre, es van
tenir en compte els efectes que podria tenir la crisi sobre les diferents propostes a
presentar pels possibles operadors?
TERCERA- Quins criteris o de quina informació disposa l’Ajuntament o l’IMPEM, per
considerar que amb la reducció del 10% del preu d’adjudicació hi hauran operadors
interessats?
QUARTA- Al marge de la reducció del 10 % del preu, es tenen previstes altres
reduccions o canvis en les condicions inicialment establertes en el plec de clàusules?
En cas positiu, quines?
CINQUENA- Es té previst alguna alternativa per el cas de que el procediment negociat
anunciat no doni resultat o quedi una altra vegada desert?”

34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA REMODELACIÓ
DE LA PLAÇA DE CUBA.
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la pregunta següent :
“S'ha fet públic que el concurs d'adjudicació del supermercat que havia d'anar dins de
l'edifici de la Plaça de Cuba ha quedat desert. En el seu moment ens vam oposar al
projecte que aquest Govern tirava endavant, al considerar-lo poc ambiciós, que no
creava un pol d'atracció comercial, i era de dubtosa viabilitat. Al final els nostres
pressentiments s'estan materialitzant, i els possibles operadors econòmics s'han
absentat d'aquest projecte.
Seria de savis replantejar tot el projecte, fent-li un gir radical, i hi ha un element que pot
conjuminar esforços i salvar el fracàs que això suposaria. La majoria dels ciutadans
implicats: venedors, veïns i comerciants del voltant de la plaça volen que tiri endavant
un projecte que sigui dinamitzador, que ofereixi una viabilitat de futur, i que consolidi
els seus negocis.
Però si s'entra en un procés d'adjudicació directa en un tema d'aquesta envergadura i
d’aquesta rellevància, quins mecanismes es pensa utilitzar per tal de que les clàusules
d'aquesta concessió siguin públiques?
És per aquest motiu que presentem les següents:
PREGUNTES
1. Té previst el Govern Municipal replantejar-se el projecte davant la situació
generada?

2. Creu el Govern Municipal que el fet que hagi quedat deserta aquesta
adjudicació pot indicar la poca credibilitat i perspectiva de negoci que ofereix
aquest projecte?
3. Si s'opta per una adjudicació directa, quins ressorts de transparència pensa
dotar el govern municipal perquè els ciutadans siguin conscients de les
condicions que es pensa atorgar aquesta concessió? “

36 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB EL
CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUPERMERCAT DE LA
PLAÇA DE CUBA.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la pregunta següent:

“Hem estat informat pel Consell Municipal de l’IMPEM que el concurs d’adjudicació del
supermercat de la plaça de Cuba ha quedat desert.
Des de la CUP ja vàrem manifestar el nostre desacord amb un projecte que no donava
a plaça de Cuba la importància i inversió que hauria de tenir el cor comercial de la
ciutat, com és la plaça de Cuba.
Ara sembla que els possibles operadors tampoc no veuen interessant invertir en un
espai que té deficiències importants: no hi ha prou aparcament, la remodelació és poc
ambiciosa, etc.
Malgrat haver-hi pressupostat una inversió d’uns sis milions d’euros, el projecte no
satisfà les necessitats ni dels consumidors ni dels operadors comercials.
És per això que la Candidatura d’Unitat Popular fa la pregunta següent:
Quines mesures té previstes l’Ajuntament per garantir la presència d’un operador al
supermercat que es construirà a la plaça de Cuba?”

La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat,
comença responent les preguntes del grup de CiU.
En resposta a la primera pregunta, confirma que s’ha fet un estudi previ per
determinar els preus. La definició del preu d’adjudicació la vam estar treballant a partir
de l’assessorament que ens està fent l’Institut del Mercat de Barcelona, una entitat
experta en reforma comercial de mercats. Amb aquest assessorament i amb els seus
treballs sobre anàlisi i estudi de preus, nosaltres vam treure el preu de l’adjudicació
d’aquest supermercat.
Pel que fa a la segona pregunta, evidentment es van tenir en compte. Fins i tot, el
nostre preu d’adjudicació era més baix que els preus mitjans que s’estaven plantejant
a la ciutat de Barcelona. Per tant, sí que es va tenir en compte.
D’altra banda, m’agradaria recordar que en el debat que hi va haver en aquest mateix
ple sobre el tema, alguns grups de l’oposició van fer incidència en què era potser un
preu massa econòmic, potser eren massa pocs anys de concessió... i suposo que no
anàvem tan desencaminats.
Quant a la tercera pregunta, com ja he dit vàries vegades, l’IMPEM i la gent que
treballa amb el tema mercats ens hem reunit vàries vegades amb diferents operadors
abans que anéssim a concurs, a fi d’explicar el projecte i les condicions d’aquest.

Finalment, els operadors no van decidir-se a presentar-se, però sí que sabem com el
preu era un element important a l’hora de prendre una decisió, perquè la situació
econòmica no els ajuda tampoc a ells.
Cal tenir present que estem parlant d’una adjudicació que comporta, per a l’operador,
1 milió d’euros en obres. Nosaltres els fem una concessió en un espai que ells han de
construir o acabar de reformar. Això vol dir 1 milió d’euros + uns cànons + aquest preu
d’adjudicació.
Ells coneixen que en aquest tipus de plecs i concursos, si queden deserts, pot haverhi una reducció a la baixa del preu i, per tant, aquest ha estat el resultat que hem
tingut.
En principi, nosaltres no preveiem altres reduccions del preu, però sí que estem
estudiant si la reducció ha de ser aquesta, menor o no ha de ser. En aquests
moments ens estem reunint amb aquells operadors que sí que han mostrat molt
interès, per veure quines són les condicions que hem de modificar del plec perquè s’hi
puguin presentar. Recordo també que no és la primera vegada: fer un concurs i
després no hi ha ningú que s’hi presenta. Ara esperem que amb les diferents trobades
que estem tenint i amb les modificacions d’aquestes aconseguim, n’estic convençuda,
que tindrem adjudicatari en el mes de febrer.
En resposta a la primera pregunta del PP, de tots és ben coneguda la discrepància
que sobre aquest tema mantenim el Govern amb el PP. Per tant, tampoc m’hi voldria
allargar més. Només afegir que no ens replantegem el projecte i estem segurs que
ben aviat tindrem un supermercat adjudicatari en aquest espai.
Pel que fa a la segona pregunta, com ja he dit, hi ha moltes obres que queden
desertes. En els concursos, la primera opció són equipaments o obres que es fan, per
tant, aquest no és un element per acabar de decidir-nos si això és un projecte viable.
En tercer lloc, no optarem per una adjudicació directa, perquè la llei no ens ho permet:
la llei t’obliga, per la quantia, que sigui un concurs públic. Com que ha quedat desert,
la llei t’obliga a fer un procediment negociat en què convidem a operadors a presentarse i esperem poder-ne convidar entre 3 i 5.
Sobre la pregunta de la CUP, intentarem que el plec de condicions s’adeqüi el màxim
possible als requeriments que ens estan plantejant els operadors interessats. És un
projecte ambiciós que permetrà que el mercat sigui un mercat competitiu i, per tant,
estem convençuts que tindrem un adjudicatari durant el primer trimestre del 2009.

El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, en
relació amb les preguntes de CiU, la Sra. Romero, ha respost a la primera dient que
efectivament s’havia fet un estudi. Si s’ha realitzat un estudi i resulta que després s’ha
de baixar el preu i no sabem ben bé si cal baixar més coses... Renoi!
Es van tenir en compte realment els 855.000 euros que estaven previstos? Vostè
m’ha dit que hi havia crisi i que aquesta podia ser una causa del que ha passat...
Però, aleshores, per què hi van posar 855.000 euros? Per què no ho van rebaixar des
d’un bon començament?
A més, la crisi no és excusa, perquè al mes d’octubre vostè ja sabia que hi havia crisi.
Només els vull manifestar una cosa: entenem que si realment no hi ha hagut
operadors és perquè aquest projecte no ven. I no ven perquè hi ha una sèrie de
mancances que ja hem denunciat un munt de vegades: plaça d’aparcament minsa...
Per cert, si no vaig errat, encara no sabem qui gestionarà ni com la plaça
d’aparcament. Per tant, concretin, si us plau. Una altra mancança és el fet que el
Corte Inglés estigui molt a prop, etc.Ens fa l’efecte que la falta de previsió de vostès
en aquest tema de l’adjudicació és evident i patent.

El senyor Juan Carlos Ferrando no entrarà en el tema del replantejament. En part,
coincideixo amb el Sr. Martínez. Nosaltres ja hem dit sobre això tot el que havíem de
dir. Em fa angúnia el fet que això no surti; preferiria equivocar-me però la realitat ens
està donant la raó i sembla que això no tira endavant.
Finalment, sí que m’interessa molt el tercer punt. Vostè m’ha dit que no es farà
adjudicació directa, perquè per llei ha de ser un procés negociat, i jo li vull preguntar:
si és un procés negociat, d’alguna forma els grups municipals —a través d’una
comissió...— tindrem transparència? O serà una adjudicació tancada en què no ens
assabentarem de res?

El senyor Xavier Safont-Tria recorda que la Sra. Romero deixava entendre que aquí
només hi havia un problema econòmic. El que passa és que la gent està disposada a
pagar en funció de les prestacions que en pensa treure, i pel que sembla, les
prestacions no són les que un operador espera. Potser ens hem de replantejar
aquesta remodelació, perquè sembla que no ha estat tan òptima com s’esperava des
del Govern.

La senyora Alícia Romero diu al Sr. Martínez i al Sr. Safont que truquin als operadors i
els preguntin per què no s’hi han presentat. Jo estic responent el que ens diuen ells en
les reunions que hem tingut amb ells i els tècnics.
És més vostès tenen representants en les meses de contractació. És la primera
vegada que un concurs queda vacant? No, passa molt sovint això. Ara bé, si vostès
volen interpretar que el projecte no és prou ambiciós o no és l’adequat són lliures. Jo
els dic ara que el dia que adjudiquem ja ens trobarem.
En tot cas, després que el concurs queda vacant, el que marca la llei és que es faci un
procediment negociat. Per tant, aprovarem al ple de gener les condicions del nou plec
de condicions per portar a terme un nou procediment negociat, hi haurà uns informes
tècnics i adjudicarà la mesa de contractació. Transparència, tota, com sempre, en tots
els plecs i concursos de l’Ajuntament.
Per tant, en aquest sentit, Sr. Ferrando, pot estar-ne ben tranquil.
D’altra banda, nosaltres vam tenir present el tema de la crisi i per això vam rebaixar ja
alguns plantejaments respecte al que plantejaven altres reformes de mercat. Potser sí
que hauríem d’haver rebaixat més, però, en tot cas, ara iniciem un procediment
negociat que estem convençuts que ens servirà per trobar adjudicatari. L’interès hi és i
per això ens estem reunint amb els operadors més interessats. Esperem que guanyi el
millor i a qui més interessi el mercat.

30 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL SERVEI DE
CONNEXIÓ A INTERNET QUE OFEREIXEN LES OPERADORES
DE TELEFONIA A LA NOSTRA CIUTAT.
El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la pregunta següent:
“El Grup Popular ha rebut les queixes de diferents ciutadans de la zona de Rocafonda
sobre el deficient servei que reben, per part de les operadores de telefonia, pel que fa
a les connexions a Internet. En concret ens han comentat que el servei que els
ofereixen funciona a una velocitat molt inferior a la que tenen contractada i que posats
en contacte amb l’operadora corresponent els han respost que les línies son molt
antigues i que no permeten una connexió a la velocitat que ofereixen.

De la mateixa manera se’ns ha comentat que les operadores que ofereixen servei de
televisió per cable no els poden donar aquest servei també per aquest motiu adduint
que les centrals que tenen a Mataró són lluny d’aquesta zona de la nostra ciutat i que
el desplegament del seu cablejat no arriba fins a ells ni arribarà en anys.
Independentment de que ens sembla un greuge per a aquests ciutadans hi ha un
element afegit i és que estan pagant per un servei que no reben. Som conscients que
no és una situació que depengui de l’Ajuntament, però si que en pot dependre el fet
d’agilitzar el desplegament del cable pels diferents barris de la ciutat.
És per aquests motius que presentem les següents:
PREGUNTES
1.

Es fa des de l’Ajuntament de Mataró un seguiment de la situació de les
infraestructures de telefonia fixa de la nostra ciutat?

2. Se’ns podria dir per part del Govern Municipal si aquesta situació que ens
detallen aquests ciutadans és realment així o hi ha un altre motiu pel qual
estigui passant el que hem explicat?
3. Hi ha un termini establert pel qual a tota la ciutat es pugui gaudir d’uns serveis
de connexió a Internet òptims?”

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, explica,
en resposta a la pregunta número 1, des del començament del desplegament del
cable de les operadores de telecomunicacions, l’Ajuntament ha tingut molta cura en
fer un seguiment de tots els que s’han realitzat a la nostra ciutat, fins al nivell de
procurar que aquest fos el més equitatiu i uniforme, malgrat els diferents interessos
comercials dels diferents sectors de la ciutat.
Fruit del seguiment, és la consecució del cablejat per part d’un segon operador de
pràcticament el 90% del nostre territori urbà i la disposició d’uns 10 km de canonada
per al cablejat de fibra òptica municipal, sense cap mena de cost per a l’Ajuntament.
Pel que fa a la segona pregunta, dir que ens consta que en alguns punts de la ciutat
Telefònica té problemes per facilitar banda ampla a causa de les seves instal·lacions.
En aquest cas, tot i tractar-se de relacions comercials entre privats, l’Ajuntament ha fet
seves les inquietuds de les persones que se’ns han adreçat, fent de mitjancers en el
tema. Ens hem reunit amb les parts afectades per mirar de trobar solucions. N’estem
fent el seguiment, però la solució no passa pels nostres serveis tècnics, sinó per la
inversió que caldria que realitzés l’operadora.
També ens consta que a Rocafonda, l’empresa ONO ha cablejat pràcticament la
totalitat del territori. Ara està en fase de connectivitat, una fase lenta que presenta
problemes inicials però que acaben desapareixent.

En resposta a la tercera pregunta, convé recordar que Mataró ha estat una de les
poques ciutats de Catalunya que han aconseguit disposar, en pràcticament tot el seu
territori urbanitzat, com a mínim del cablejat de dos operadors de telecomunicacions.
En aquest aspecte, hi hem pogut incidir, però una altra cosa és fer-ho amb el
connexionat i la modernització de les seves instal·lacions o centrals. Aquest aspecte
defuig de les nostres possibilitats i competències, més tenint en compte que les
empreses busquen ara per ara la rendibilitat a mig i curt termini.
Tot i així, l’Ajuntament no renuncia a seguir treballant-hi. Cada vegada que ens arriba
algun tipus de queixa ens posem a la disposició dels ciutadans per intentar trobar
solucions.

El senyor José Manuel López demana al Sr. Melero si els podria informar sobre a qui
o a quin departament s’ha d’adreçar el ciutadà que n’estigui afectat.

El senyor Francesc Melero respon que es poden adreçar a Manteniment o, si ell
mateix coneix quines són aquestes comunitats de veïns afectats, que els ho dugui
directament i ells es posaran en contacte amb els veïns.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, afegeix que també poden deixar
constància del seu problema a través del 010 o qualsevol servei d’atenció ciutadana.

31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA

I

UNIÓ

SOBRE

EL

SERVEI

DE

TELEASSISTÈNCIA.
El senyor Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió,
presenta la pregunta següent :

“Amb data de 29 de setembre de 2008, el nostre Grup rep còpia d’un escrit entrat per
registre (n.e: 200800034313), on una ciutadana de Mataró denúncia la manca de
resposta de la regidoria de Benestar Social a la sol·licitud de dues teleassistències per
a dues persones de 82 i 84 anys que viuen soles.
Atès que la data d’entrada de registre de la primera sol·licitud del servei de
teleassistència fou el 21 de gener de 2008.
Atès que no va rebre resposta, i es torna a demanar una segona sol·licitud amb
entrada de registre de 10 de setembre de 2008 (n.e: 200800034313).
Atès que se li dóna resposta per escrit a 29 de setembre de 2008, on se li diu que el
proper mes d’octubre una treballadora social es posarà en contacte amb la sol·licitant
per tal d’iniciar els tràmits de valoració i instal·lació del servei de teleassistència
sol·licitat feia més de 9 mesos
Atès que tenim constància de que casos iguals o semblants es donen a la nostra
Ciutat; poden consultar el registre amb núm. d’entrada: 200800034469 on la resposta
tarda més d’un any en donar-se, i després d’una segona demanda.
És per tot això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent,
PREGUNTA:
1.- Se li ha donat una resposta definitiva a aquestes dues persones? En cas afirmatiu,
quina ha estat la resposta?
2.- Quin és el termini normal per a què una persona gran i que viu sola rebi el servei de
teleassistència?
3.- La regidoria de Benestar Social té llista d’espera per a facilitar el servei de
teleassistència.
4.- Totes les persones que ho sol·liciten són registrades a aquest llistat?
5.- Què pensa fer el Govern Municipal des de la regidoria de Benestar Social per a
solucionar aquesta situació? “
La senyora Carme Esteban, consellera delegada de Benestar Social, Salut i Consum,
passa a fer una consideració prèvia abans de respondre les preguntes:
Des del gener de 2007 a Mataró s’ha notat un fort increment d’usuaris del servei de
teleassistència. Concretament, el 158%, que s’ha traduït en un creixement de la
despesa mensual del 259%. Són dades que cal tenir en compte.
Amb data 31 d’octubre de 2008 són 836 els ciutadans que a Mataró gaudeixen del
Servei de Teleassistència i, d’aquest, un percentatge molt elevat (60%) disposen
també d’altres serveis d’atenció domiciliària, a la persona i/o a la llar.
En resposta a la primera pregunta, tant la primera com la segona instàncies han estat
valorades i diagnosticades d’acord amb la previsió notificada a les famílies i
actualment estan pendents de la instal·lació de l’aparell de teleassistència per part de
l’empresa proveïdora.

Pel que fa a la segona pregunta, el termini normal des de la demanda fins al
funcionament del teleservei és d’una mitjana de 10 mesos. Aquest retard ve ocasionat
principalment per un fort creixement de la demanda motivat per la universalització i
gratuïtat dels serveis en el 2007 a les persones majors de 80 anys que viuen soles, i
ampliat el 2008 a les persones amb una discapacitat superior al 65%.
Quant a la tercera pregunta, actualment disposem de dues llistes d’espera: una de
persones pendents de valoració i prescripció del servei (totes elles sol·licitants durant
el 2008) i una de persones pendents de la instal·lació de l’aparell del servei de
teleassistència per part de l’empresa proveïdora, en total 83 persones.
En resposta a la quarta pregunta, totes les persones que sol·liciten el servei i
compleixen els requisits indispensables per a la seva prestació són registrades per
ordre de petició. Els mínims requisits previs a la valoració social són: tenir més de 65
anys o reconeixement legal de la discapacitat, disposar de línia telefònica, no patir
deteriorament cognitiu o una discapacitat que els impossiblités l’ús del servei.
Posteriorment es realitza el diagnòstic social i la priorització de la instal·lació d’acord
amb els recursos existents.
Finalment, per tal de fer front a la creixent demanda que ha registrat aquest servei,
l’Ajuntament preveu per al 2009 incrementar els recursos en dos treballadors socials,
cercar fonts de finançament extern de les administracions autonòmiques i locals
oferint una major capacitat de resposta davant la demanda actual. Tanmateix, s’ha
establert un sistema de priorització i atenció immediata de les sol·licituds segons criteri
d’urgència social, grau de dependència i temps d’espera superior a 6 mesos.
L’any 2005 teníem 305 teleassistències; l’any 2007, 690 i l’any 2008 n’hem posat 916.

El senyor Vicent Garcia Caurin està d’acord en què el creixement ha estat
espectacular, però no li valen les seves respostes. No pot ser que tardem 9 mesos en
donar una teleassistència a una persona que ho necessita ja.

La senyora Carme Esteban reitera que hi ha un estudi en el qual es prioritza en funció
de la urgència. En tot cas, reconec que aquest retret que sempre anem tard, sempre
el podrà fer, perquè per concepte els serveis de Benestar Social sempre neixen en
funció de les demandes, llavors hi solen haver més demandes que serveis
possibilitats de posar a l’abast del ciutadà, malgrat sempre volem anar més enllà.

Però no hem arribat tard per a aquestes 916 persones que tenen la teleassistència
aquest any, tampoc no hem arribat tard per a aquestes 995 persones a qui hem
tramitat i estan rebent la Llei de Dependències a Mataró. No hem arribat tard per a
310 cuidadors que reben una prestació per cuidar dels seus familiars.
I continuem treballant per no arribar tard.

32 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA

I
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I

CONSTRUCCIÓ DE NOVES ESCOLES.
El senyor Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió,
presenta la pregunta següent :
“El nostre Grup porta des del 2005 demanant participar en la revisió, urgent i
necessària, d’un nou Mapa Escolar.
Recorden...? El desembre passat els hi deia : “la manca de planificació i de discussió
sobre un nou Mapa Escolar fa que el Govern Municipal i el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya programin i posin en marxa alhora tres noves escoles a la
zona est de la Ciutat, el CEIP Marta Mata, el CEIP Montserrat Solà i el CEIP Joan
Coromines; a més a més, el curs 2006/07 va obrir les portes el CEIP Maria Mercè
Marçal i no oblidem el CEIP Antonio Machado, també a la zona est. Aquestes quatre o
cinc noves escoles tenen més de 50 vacants de P-3 a la zona Est, i això, que hem
tancat la matrícula del CEIP Menéndez i Pelayo per aquest alumnat”.
També els hi deia que “mentre açò passava a la zona Est de la Ciutat, a la zona Oest,
avui en dia, tenim totes les escoles al màxim de matriculació (i ens manquen aquells
alumnes que durant tot el curs va fent degoteig). Tenim alumnes de P-3 que no estan
escolaritzat, doncs, l’escola adjudicada està a l’altra punta de la ciutat i les famílies han
optat per no escolaritzar-los”.
El Grup municipal de Convergència i Unió continua pensant que caldria una actuació
decidida que permetés la previsió i planificació de les necessitats educatives a la
Ciutat de Mataró, i que nosaltres pensem que hauria de ser participada pels diferents
agents educatius de la Ciutat.
És per això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent,
PREGUNTA:
1.- Què ha passat per a què s’endarrereixi fins el 2014 la construcció de la nova escola
Coromines?
2.- Que passarà amb la construcció de la nova escola Marta Mata?
3.- Quan es pensa construir la nova escola a Cerdanyola?
4.- S’ha previst obrir noves línies a la Ciutat? Quantes i a on?

5.- Per què el Govern Municipal es nega a negociar i consensuar un nou mapa escolar
amb els grups de l’oposició i els agents implicats amb l’educació de la Ciutat, com li va
demanar el nostre grup al Ple Municipal del desembre proppassat any?”

La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, respecte a l’endarreriment
de la construcció de la nova escola Coromines, aclareix primerament que la data és
inexacta. Hi havia una previsió de construcció de l’escola per al 2011, data que ha
quedat endarrerida a setembre del 2013, no del 2014. Els mitjans de comunicació
poden no estar ben informats. Alguna vegada ens ha passat, per exemple, amb el
tema de l’escola de música s’han publicat coses que no se sap d’on han tret les fonts.
Per tant, què ha passat? El que ha passat és que l’espai on ha d’anar construïda
l’escola Joan Coromines és un espai que actualment té activitat. Tot just ara s’ha
acabat la reparcel·lació i el projecte d’urbanització, per tant, això està endarrerint la
possibilitat de construcció d’habitatge de protecció oficial, que és una part del
finançament que hi ha d’haver per poder indemnitzar les persones que encara estan
ocupant l’espai. Això, motiu de la crisi i de l’entorn econòmic, fa que ens haguem
quedat en aquests moments amb unes dates per sobre de la previsió inicial. Això ho
sap la comunitat educativa i se n’està fent un seguiment adequat. Per tant, no és un
problema de la gestió sinó de l’entorn econòmic, que ha estat imprevisible.
En resposta a la segona pregunta, li he de dir que amb aquesta escola no ha passat
res. Justament el dia 24 vam presentar a la comunitat escolar del Marta Mata el
projecte de la nova escola, un projecte que avança i respecte al qual no esperem que
hi hagi cap entrebanc més enllà del normal seguiment de les obres.
Pel que fa a la tercera pregunta, efectivament a la ciutat fa falta alguna línia escolar
més per a l’any que ve, segur. Això ho estem determinant encara amb el Departament
d’Educació, perquè no és competència només municipal. La nova escola Cerdanyola
es preveurà en el calendari de construcció amb el Departament d’Educació quan
tinguem, entre d’altres, la possibilitat de posar el solar a disposició de la Generalitat.
Hi ha elements administratius que encara no s’han resolt, perquè la compra, com sap,
és molt recent. Això ho sabrem en el termini d’un parell de mesos a molt trigar.
“Per què el Govern Municipal es nega a negociar?” Miri, llegir aquesta frase em va
saber greu des del començament. Que jo sàpiga i en referència al ple de novembre
del 2007, a partir d’aquest ple en què vostè parlava sobre el mapa i la planificació
escolar, vam tenir diverses interlocucions. En una d’elles, l’IME els va lliurar un
document de planificació de la previsió del 2005 al 2013. Aquesta planificació

certament ha patit alguns canvis, perquè hi ha un entorn econòmic i un compromís de
la Generalitat, que amb el canvi de Servei Territorial i la nova situació econòmica s’ha
desballestat. Estem treballant en aquesta idea i, per descomptat, no hi ha cap reserva
per seure amb vostès, amb tots els grups de l’oposició i amb tothom que calgui per
parlar de la planificació de la ciutat. Crec que ni en la pràctica ni en la filosofia han
pogut detectar mai que hi hagi una voluntat de no abordar aquest tema des del
Govern municipal, com a mínim pel que fa referència a mi.

Al senyor Vicent Garcia Caurin no li ha quedat clar perquè l’escola Coromines, sigui al
2013 o al 2014, s’ha endarrerit, a causa dels problemes econòmics.
També, respecte al mapa negociat, el que nosaltres demanem és negociar i participar
en aquesta planificació, perquè la planificació del 2005 al 2007 és del Govern, no hi ha
participat l’oposició, almenys jo no hi he participat.

La senyora Conxita Calvo lamenta allargar-se en l’explicació, però les preguntes
requereixen respostes. La planificació i l’endarreriment té a veure amb raons
urbanístiques. Em sembla que si vol entrar amb més detall, li puc explicar els detalls
que vulgui. Però, de moment, doni per bo aquest comentari general.
La planificació del mapa escolar de la ciutat, crec que ja l’IME coneix les necessitats
de la ciutat. És cert que les pot compartir, però també és cert que primer hem de
saber quines són les possibilitats i el posicionament grosso modo del Departament per
poder treballar sobre el document; no per començar a especular tots sobre el que ens
agradaria i el que no.
Per tant, amb aquesta voluntat això és el que farem: posar un document de treball
sobre la taula que ens permeti parlar-ne.

33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES OBRES DE MILLORA QUE
S’HAN DE FER AL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS.

El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió,
presenta la pregunta següent :
“Com a conseqüència de l’incompliment de la promesa electoral i de l’acord de govern
de construir la zona esportiva dels Turons, el govern s’ha vist en l’obligació d’incloure,
en el PAM 2009, accions per millorar els camps de futbol que fan servir la UD Cirera i
el CE Mataró; entitats que havien d’ésser les futures usuàries de les noves
instal·lacions esportives que s’havien de construir en aquella zona de la ciutat.
Pel que fa al camp de futbol de la UD Cirera, el PAM concreta les accions que s’hi
faran: aprovar, licitar i acabar les obres de millora amb la instal·lació de gespa artificial
i mòduls de vestidors.
En canvi, pel que fa al Camp Municipal d’Esports, el PAM només fa referència a una
acció de caràcter genèric sobre l’inici d’obres de millora; sense concretar, en camp
moment, a quines obres es refereix.
Per això, el grup municipal de CiU formula les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Quines són les obres de millora que es faran al Camp Municipal d’Esports
durant l’exercici 2009? Quin és el seu pressupost?
Segona.- Quan es preveu començar-les i acabar-les?”

El senyor Ivan Pera, conseller delegat d’Esports, abans de respondre fa una petita
prèvia. En el PAM hi ha un genèric perquè les millores de les instal·lacions esportives
les especifiquem en els plans de millora anuals que portem a debat i a aprovació, si
s’escau en el consell rector, com sempre hem fet. Però, en tot cas, expliquem quines
són les obres de millora que pensem fer en el Camp Municipal d’Esports.
Aquestes obres seran sobre 3 àmbits d’actuació: els vestidors (amb vestidors nous), el
terreny de joc (per exemple, canviar el rec i posar-hi canons, una nova tanca
perimetral, xarxes i fins i tot noves banquetes) i la graderia, que passarà a tenir 5
nivells amb possibilitat d’acollir més o menys uns 900 espectadors. El pressupost que
tenim està al voltant dels 180.000 euros. Finalment, preveiem poder realitzar aquestes
millores durant el 2009 i el 2010. Aquesta seria la nostra intenció si així és possible.

El senyor Francesc Masriera demana que li aclareixin si ha dit 180.000 euros.

El senyor Ivan Pera assenteix respecte a la pregunta del Sr. Masriera.

34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA REMODELACIÓ
DE LA PLAÇA DE CUBA.
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 29 de l’ordre del
dia.

35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA IMPLANTACIÓ
DEL SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE MATARÓ.
La senyora Maria Lluïsa Coromines, regidora del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, retira la pregunta.

36 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ AMB EL
CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUPERMERCAT DE LA
PLAÇA DE CUBA.
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 29 de l’ordre del
dia.

37 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES DENÚNCIES PER
L’INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE RETOLACIÓ I
ETIQUETATGE.

El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta el prec següent:
“En els últims mesos diversos comerciants i petits empresaris de la nostra ciutat s’han
posat en contacte amb nosaltres perquè han rebut una notificació de l’Agència
Catalana del Consum en la qual se’ls informava de que havien estat denunciats
perquè en el seu establiment s’incomplia la normativa de retolació i etiquetatge,
almenys en català.
La notificació de la denúncia no és gens clara ja que s’emmascara el seu objectiu real
perquè no es cita qui és la persona que fa l’acusació i es fa referència a aspectes que
no tenen res veure amb l’activitat que es realitza a l’establiment denunciat.
El nostre Grup que creu en la llibertat de les persones a utilitzar qualsevol de les
llengües oficials a Catalunya i està en desacord amb aquestes denúncies, però encara
ho està més a que es persegueixen a ciutadans que s’estan jugant els seus diners,
que creen llocs de treball i que, com és el cas en una de les persones que s’ha adreçat
a nosaltres, té una formació molt escassa. Aquest fet, afegit als moments pels quals
està passant la nostra economia, fa que creiem que és absolutament injust que es
posin traves, dificultats i exigències que en el millor dels casos suposen un entrebanc
l’activitat d’aquests negocis i, en alguns casos, una invitació directa a deixar de
realitzar-la degut a la impossibilitat material d’acomplir amb la normativa que se’ls
exigeix i que fins i tot és desconeguda per part dels assessors d’aquestes empresaris.
És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següents:
PRECS
1. -L’Ajuntament de Mataró crearà un servei d’assessorament en el sí de l’Impem
per tal de que aquells comerciants i empresaris que hagin estat denunciats per
la retolació dels seus establiments i/o d’altres motius, puguin rebre el suport
necessari per adequar-se a la normativa i fer els recursos necessaris quan això
no sigui possible.
2. -L’Ajuntament de Mataró informarà a les diferents Associacions de Comerciants
i Empresaris de la Ciutat sobre l’existència d’aquest servei i sobre les possibles
subvencions que hi pugui haver per tal d’adequar-se a la normativa.”

La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat,
passa a fer una prèvia.
La Llei, l’1/98 del 16 de gener sobre Política Lingüística obliga els comerços a retolar
en català. Aquesta llei es va aprovar fa uns anys i preveia per als comerciants d’entre
2 a 5 anys per poder-s’hi adequar, temps que entenem que és prudencial. En tot cas,
si hi ha autònoms, empreses i comerços que no s’hi han adequat, l’Agència Catalana
de Consum és la que va fent inspeccions de manera continuada, comprovant si la llei
es compleix. Si no es compleix, hi ha un comunicat a aquests comerços i els donen un
parell de mesos perquè s’hi adequïn.

Vostè, arran de la queixa d’aquesta persona, ens demana que creem un servei
específic a l’IMPEM. Jo li he de dir que no li puc acceptar el prec, però no perquè no hi
estigui d’acord en el fons, sinó perquè crear un servei específic per a aquest tema no
ens sembla adequat. Des de l’IMPEM ja fa un quants anys que fem unes campanyes
anuals sobre tota la informació que li interessa a un comerç, ja sigui aquesta, fins a
horaris... tots els elements que són del seu interès. Fem aquestes campanyes
juntament amb les associacions de comerciants i aquests reben la informació.
A banda, en tots els processos d’assessorament empresarial i comercial que oferim,
també informem les persones que vénen a buscar aquest assessorament sobre
aquesta obligatorietat.
A més, també fa uns anys que la Generalitat va obrir una línia de subvencions per
ajudar aquelles empreses que han de fer un canvi de retolació. I nosaltres, no només
informem sobre aquesta línia de subvenció que ofereix la Generalitat per costejar el
canvi de retolació, sinó que, a més, ajudem a portar-la a terme.
En el cas que hi hagués algun comerciant que volgués que l’ajudéssim en algun
recurs, com a mínim la primera atenció també la faríem, perquè, com saben, l’IMPEM
amb el sector comercial, sobretot, fem una tasca molt profunda.
Per tant, estem d’acord amb el fons. Ho estem fent ja i ho continuarem fent, però el
que no acceptem és la creació en concret d’aquest servei.

El senyor José Manuel López recorda, sobre la prèvia que li ha fet la Sra. Romero,
que algun govern de Catalunya en un moment donat també ha deixat de complir les
lleis en aquesta matèria precisament.

38 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL “FONS DOCUMENTAL
AUDIOVISUAL DE TELEVISIÓ DE MATARÓ”.
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
presenta la pregunta següent:

“El 14 d’abril passat, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró va aprovar el
contracte per a l'adquisició del “Fons documental d'imatges del Col·lectiu de Mitjans
Audiovisuals de Mataró (Televisió de Mataró)”, per tal de posar-lo a l'abast de la ciutat
de manera regulada, atenent el seu valor històric. L'arxiu el formen 7.266 cintes amb
8.514 hores de gravació que contenen 72.660 actes enregistrats a Mataró i el
Maresme durant els darrers 24 anys.
El contracte d'adquisició, què fixà un preu de 672.738 euros IVA inclòs, comprèn a
més de la cessió per part de Televisió de Mataró (TVM) de les imatges i els seus drets
de reproducció en exclusiva a l'Ajuntament de Mataró, les tasques de digitalització dels
arxius, que era en formats vídeo 8 i mini DV, i d'indexació i classificació de tot el
contingut, preveient que aquesta feina la portaria a terme TVM.
La duració del contracte es preveia de quatre anys, a comptar des del 15 d'abril de
2008, amb una possible pròrroga de dos anys més. Durant aquest període TVM ha
d’anar lliurant a l'Ajuntament material en ordre cronològic, del més antic al més
modern, tant en el seu format original, "en brut", com ja digitalitzat i degudament
indexat. L'Ajuntament, per la seva banda, abonarà l'import corresponent al volum de
material cedit en cada període, així com als treballs de digitalització de tot el fons
documental, que suposaran un volum de 8.514 hores de feina.
El cost econòmic del contracte, que com ja s’ha dit és de 672.738 euros, es divideix en
528.000 euros IVA inclòs per l'adquisició del material "en brut" i 144.738 euros IVA
inclòs per la digitalització i indexació. Alhora, l’'Ajuntament es comprometia a regular
l'accés i l'ús del material per part de les persones, les associacions, els clubs o les
entitats a les quals es puguin cedir les imatges.
Atès que ha passat més de mig any de la signatura del contracte i que, hores d’ara, no
és coneix encara la resposta a algunes de les qüestions que es formularen en aquell
moment, el Grup Municipal de CiU formula les següents,
PREGUNTES:
Primer.- S’ha realitzat, en data d’avui, algun lliurament d’imatges a l’Ajuntament de
Mataró, per part del Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró? En cas afirmatiu,
quina quantitat o percentatge?
Segon.- Quins pagaments s’han fet, per part de l’Ajuntament de Mataró, al Col·lectiu
de Mitjans Audiovisuals de Mataró fins avui, tant per l’adquisició d’imatges com per la
indexació i digitalització?
Tercer.- En cas que l’Ajuntament de Mataró disposi actualment d’imatges procedents
del “Fons documental d'imatges del Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró
(Televisió de Mataró)”, on estan dipositades i quin és l’òrgan responsable de la seva
gestió?
Quart:- Atès que no figurava en el contracte signat, quins són, finalment, els criteris
per a l’indexació de les imatges?
Cinquè.- Atès que en el moment de la signatura del contracte es parlà de la necessitat
de la tria del material, quins han estat els criteris per efectuar aquesta tria?
Sisè.- Com es regula l'accés i l'ús del material per part de les persones, les
associacions, els clubs o les entitats a les quals es puguin cedir les imatges? punt el

qual es va comprometre a definir més endavant l’Ajuntament de Mataró, i quin òrgan o
organisme ho ha definit i aprovat?
Setè.- Existeix algun acord en referència a les imatges que produeix Televisió de
Mataró des del dia 15 d’abril de 2008 en endavant?”

La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat,
avança que a les condicions economiques que figuren en el contracte, hi ha dos
conceptes de pagament: un és el material en brut i l’altre és la digitalització i
l’annexació.
En resposta a la primera pregunta, dir que amb data d’avui la Televisió de Mataró ja
ha lliurat a l’Ajuntament de Mataró un total de 2.800 hores de material en brut (són
cintes de 90 minuts). Per aquest, hem emès una factura de 60.000 euros i tres
factures de 37.212, que fan un total de 134.444 euros. Si volen el detall, els hi puc
enviar.
Pel que fa als pagaments per part de l’Ajuntament, fins avui els ha fet per la cessió
d’aquestes imatges i per la indemnització. L’Ajuntament només ha fet pagaments pel
concepte de material en brut, perquè en aquests moments l’únic que s’ha cedit és el
material en brut. En referència a la digitalització i annexació, que això vindrà més tard,
encara no hem pagat cap quantia.
Quant al fons documental, en aquests moments està ubicat als estudis de TVM, en un
espai diferenciat a Can Marfà, perquè des que es va signar el contracte ja és propietat
de l’Ajuntament, qui va realitzar una assegurança sobre aquest material. N’estem
estudiant la ubicació definitiva i és per això que físicament encara està allà.
En resposta a la quarta pregunta, els criteris d’indexació que es podran fer servir
són d’acord amb les dades informàtiques que disposen els arxius de TVM, que, en
concret, són el número de cinta, data, persona, tema, lloc i operador de càmera.
Vostès ens pregunten sobre la necessitat de triar el material, i val a dir que el material
que tenim és en brut. Per tant, el que està fent TVM i els criteris que utilitzaran per
seleccionar les imatges és bàsicament eliminar, en els enregistraments, les imatges
prèvies i posteriors quan hi ha una entrevista, reportatge... Per tal d’entregar les cintes
netes, amb només allò que interessa.
Com regulem l’accés? S’ha encarregat a TCM Audiovisual, que és una empresa
privada, que estudiï quina pot ser la digitalització i posterior ús d’aquest fons
documental, i conjuntament amb TVM fa mesos que hi estem treballant. Hem fet un
estudi previ amb tot un seguit de condicions que ben aviat podrem portar endavant.

Pel que fa a la setena pregunta, convé explicar que les imatges ja són propietat de
l’Ajuntament. Estem treballant en què si algú demana una cinta o imatges, en pugui
disposar, però estem fent un conveni més exacte sobre la ubicació i l’ús que se’n
podrà fer. No és un procés gens fàcil i hi estan treballant vàries persones: els equips
d’uns i altres i fins i tot amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, que ja hi ha
passat i coneix el tema. Fins al moment, d’altra banda, no hem tingut cap problema
amb cap petició.

El senyor Joaquim Fernàndez confirma, si no ho ha entès malament, que tenim 2.800
i escaig hores en brut que són propietat de l’Ajuntament, que és el que s’ha pagat.
Però, la resta, tot queda com estava? Imatges digitalitzades no en tenim i els criteris
no han variat respecte als que ja hi havia a TVM. No hem demanat cap tipus
d’element més per a la cerca. Pel que fa a la cessió d’imatges, s’hi està treballant però
tampoc tenim cap document que fixi què cal fer si vol sol·licitar imatges.

La senyora Alicia Romero assenteix. Ens han entregat aquestes hores i és pel que
hem pagat. En aquests moments TVM té una selecció d’imatges que s’ha d’entregar i
són aquests els criteris que hem establert. Des de TCM estem treballant per saber
com s’hauran de digitalitzar aquestes cintes i com s’hi podrà accedir per part de
qualsevol ciutadà. Hem fet ja un estudi previ que té TVM i estem treballant amb
l’Ajuntament de Girona per tirar endavant aquest procés, que és lent i llarg.
No sé si trigarem molt més o menys, però ara per ara hi estem a sobre.

39 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’AJUT DEL CONSELL DE
MINISTRES PER L’OBRA PÚBLICA ALS AJUNTAMENTS.
La senyora Ma Lluïsa Corominas, regidora del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta el prec següent:

“Aquest Grup Municipal ha sabut que en l’últim Consell de Ministres, es va aprovar una
partida pressupostària extra destinada als Ajuntaments, en funció del seu número
d’habitants, si s’acomplien una sèrie de requisits per fer obres d’una manera
determinada, amb personal adequat, i amb data límit d’execució.
Els populars creiem que les obres que afecten el tram d’accés a la urbanització La
Cornisa, que aquest Grup Municipal ha demanat reiteradament que s’executin,
compleixen tots els requisits per poder-se tirar endavant.
Donada la prioritat d’aquesta obra, ja que el tram afectat registra cada cop un
increment més alt del nombre de vehicles i vianants, i del fet que aquests diners seran
diners perduts si no s’utilitzen aquest Grup Municipal presenta el següent:
PREC
1. El Govern municipal considerarà la possibilitat de fer el projecte executiu
del tram d’accés a la Urbanització La Cornisa pel camí de Valldeix, per
poder tirar endavant l’obra.”

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, recorda
que aquest és un projecte que s’està treballant des del Servei d’Obres. També en el
punt 5 del ple ja ha sorgit, quan parlàvem de les ajudes del Govern Zapatero als
municipis.
Com ha dit l’Alcalde, ara estem estudiant diversos projectes per tal de tirar-los
endavant i acollir-nos a aquestes ajudes. Aquesta òbviament està sobre la taula. Per
tant, estem mirant que els nostres projectes s’adeqüin a les condicions i temporalitats
de presentació i execució, que són curtes, d’aquestes ajudes.
En definitiva, acceptaríem el prec en l’estricte sentit literal, allà on diu que el Govern
“considerarà la possibilitat”.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a la una de la matinada, el Sr. President
aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.

