ACTA NÚM. 05/2009 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 7 DE MAIG DE 2009.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia set de maig de
dos mil nou, 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

JOAN MORA I BOSCH
JOAQUIM FERNÀNDEZ 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

PAU MOJEDANO SINGLA
REGIDOR
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA REGIDOR

(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(CIU)
(PP)
(PP)

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 2 de l’ordre del dia

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ

REGIDOR

(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)

És excusada la Sra. M Luisa Corominas Lozar, regidora del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.

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

DECRET
3737/2009 de 4 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió del 7 de maig de
2009.
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 7 de maig de 2009, 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 les Actes de les sessions ordinàries dels dies 5 de març de
2009 i de 2 d’abril de 2009.

2

DESPATX OFICIAL

DEFENSOR DEL CIUTADÀ
3

Presentació informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2008.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS
4

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-EUiA sobre la creació d’un Fons Local anti-crisi per part del govern de
l’Estat.

DICTAMENS
CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
-Innovació i Promoció de Ciutat5

Sol•licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l'espai geogràfic de la
denominació d’origen d'Alella

CMI DE SERVEIS CENTRALS
-Servei de Secretaria General6

Acceptar la donació gratuïta dels fons documental propietat de l´empresa Cristalerías
de Mataró S.C.O.C.L representada pel seu president Sr. Jordi Riera López, i
aprovar el contracte de donació a favor de l’Ajuntament de Mataró.

-Servei de Gestió Econòmica7

Aprovar la concertació de noves operacions de tresoreria de l’Ajuntament per import
de 3.700.000,00 euros.

8

Compra de 2 locals en planta baixa a l'edifici amb front a la ronda Francesc Macià,
103-105 de Mataró, i de 2 habitatges, situats al baix primera del núm. 19, i al baix
quarta, del núm. 24, ambdós al passatge Jaume II el Just, de Mataró.

-Servei de Compres i contractacions9

Aprovació de la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l’1 de
gener a 31 de desembre de 2008.

10

Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars
que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja
d’edificis municipals, i convocar licitació.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d’Obres11

Aprovació de l’esborrany del Conveni subvencional de cooperació a formalitzar
amb la Generalitat de Catalunya per executar les obres del Centre d’Educació
Especial a l’Arboç, als entorns de Vallveric.

-Servei d’Habitatge.12 Aprovació de Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, en relació a actuacions de rehabilitació d’especial interès
per a la instal•lació d’ascensors a la rda. Sant Oleguer.

CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Institut Municipal d’Acció Cultural13

Donar compte del decret 372/09 d'acceptació de la renúncia al càrrec de Directorgerent de l'IMAC presentada pel Sr. Josep Pena Sant.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
14

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya
per demanar que s’estudiï la possibilitat de crear un parc lúdic de muntanya, al nord
de la ciutat.

15

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular per la memòria històrica republicana.

16

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular sobre el traçat del tren orbital.

17

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya
per demanar que l’ajuntament insti a la Generalitat a fer un estudi de viabilitat
sobre la instal•lació d’una torre repetidora al mar.

PRECS I PREGUNTES
18

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els
habitatges de promoció pública del carrer Churruca.

19

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que es
millori el servei dels contenidors de la brossa a la zona del carrer de la Coma.

20

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre uns
murals graffitis fets sobre le parets del Parc Central, al passeig Carles Padròs.

21

Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre el
compromís d’instal•lar el museu del gènere de punt de Mataró a Can Marfà.

22

Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre el servei de
l’empresa GINTRA a la ciutat de Mataró.

23

Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre el robatori a
l’interior del mercat de la Plaça de Cuba.

24

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

25

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la
renovació dels semàfors de la ciutat.

26

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el
museu del gènere de punt a Can Marfà.

27

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent
a l’ús dels recursos de l’ajuntament per esborrar la llibertat d’expressió d’entitats
cíviques de la ciutat.

28

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el
malestar existent al sector del taxi a Mataró.

29

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el
futur Museu del gènere de punt a Mataró.

30

Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre la Casa de
les Esmandies.

31

Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió referent a la
direcció de l’IMAC.

32

Prec que presenta el grups municipal de Convergència i Unió referent a la parada de
taxi de la Muralla de Sant Llorenç.

33

Pregunta que presenta el grups municipal de Convergència i Unió sobre la sol•licitud
d’audiència amb l’alcalde d’un nombrós grup de veïns.

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

LES

ACTES

DE

LES

SESSIONS ORDINÀRIES DELS DIES 5 DE MARÇ DE 2009 I DE 2
D’ABRIL DE 2009.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Juan Carlos Ferrando, regidor del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya.

2-

DESPATX OFICIAL
•

No es registren temes ni informacions idonis pel tractament en el torn de despatx
oficial.

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

3 - PRESENTACIÓ INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL
CIUTADÀ DE MATARÓ 2008.
El senyor Jordi Puigderrajols, Defensor del Ciutadà de Mataró, presenta l’informe anual
del Defensor del Ciutadà de Mataró 2008 :
“Sr. Alcalde, Sres. Regidores, Srs. Regidors, Srs. Síndics, Sres. i Srs.
Bona tarda a tothom.
Com cada any, el Defensor del Ciutadà de Mataró presenta a aquest Ple l’informe o
Memòria on es recull la tasca desenvolupada durant l’any anterior, en aquest cas, 2.008.
La finalitat de la meva intervenció no es una altre que donar a conèixer quina ha estat la
nostre activitat, les queixes presentades, a què es refereixen i, en definitiva, aportar
dades concretes per valorar l’actuació municipal en relació al que ha estat objecte de
queixa o consulta pels nostres conciutadans.
De les dades estadístiques recollides en la memòria resulta un augment del 13 % del
nombre de queixes presentades en relació a l’anterior, encara que el nombre de total
d’intervencions, consultes o assessoraments, ha disminuït un 5 %.

Normalment els promotors provenen de l’eixample i, majoritàriament es presenten de
forma presencial i per telèfon o correu electrònic i es refereixen, per nombre, al Servei
Jurídic Administratiu de Via Publica, a activitats molestes, a llicències, a manteniment, a
manca de resposta, a tracte deficient, mantenint-se la proporció d’anys anteriors.
Les queixes admeses a tràmit, el 80 % de les presentades, han estat estimades en un 54
%, havent donat lloc a formular 1 recordatori de deures legals, 5 recomanacions i 20
suggeriments.
Aquests darrers han estat acceptats en un 59 %, en un percentatge similar al de els altres
anys, excepte el 2.006 que va ser inferior, quedant-ne pendents de resposta 4, 1 del
servei d’habitatge i llicències i 3 del servei jurídic administratiu de via pública.
També s’ha de destacar que la majoria d’expedients no es tanquen fins mes enllà dels
dos mesos, però el 20 % dura menys d’un mes i el 15 % entre un i dos mesos.
Mes de dos mesos es també el termini de resposta de l’Ajuntament, encara que en un 30
% dels casos es inferior a 1 mes i en un 23 % es d’entre 1 i 2 mesos.
L’any passat ja em vaig referir al fet de que el Defensor del Ciutadà es mou en l’àmbit del
dret a una bona administració, recollit per primer cop en el vigent Estatut d’Autonomia de
Catalunya i ja aplicat de forma efectiva en diverses sentencies judicials.
Altres països amb més tradició en la defensa dels drets ens porten cert avantatge, però la
seva aplicació en el dia a dia ja comença a fer-se palesa en el treball de Síndics i
Defensors, siguin autonòmics o locals i l’administració, cada vegada més va prenent
consciència de que, com a tot dret fonamental, genera obligacions per a l’administració i li
es exigible pels ciutadans.
I no pot ser d’altre forma.
La constant evolució de la nostre societat porta a aquesta exigència, dons l’administració
ja pot funcionar com abans, jerarquitzada i com a mera executora de la norma, sinó que
tota la seva activitat te una única finalitat i gira en un únic sentit, cap el ciutadà, com a
destinatari final dels actes administratius.
I en aquest destí final es situa el dret a una bona administració, basat en principis o
fonaments de sentit comú, com eficàcia, eficiència, qualitat, seny, equitat, objectivitat,
coherència, proporcionalitat, es a dir, que s’actuï de la millor manera pel ciutadà.
La bona administració ha passat de ser principi a ser dret.
No n’hi ha prou amb que l’administració actuï d’acord amb la Llei, com no podia ser d’altre
forma en un estat de dret, sinó que el ciutadà pot exigir-li quelcom mes.
I, en el nostre àmbit, a la vista del contingut de les respostes als suggeriments creiem que
manca informació sobre aquest dret, pel que entenem convenient i demanem a aquest
Ple que s’introdueixi en els plans de formació de tot personal de l’Ajuntament, sobre tot
dels que atenen al públic i d’aquells que tenen responsabilitats de gestió en els diferents

serveis, sessions informatives i formatives sobre el dret a la bona administració, que és,
en que consisteix i que comporta per l’administració i pel ciutadà.
També és important destacar en aquesta presentació una altre qüestió molt diferent, més
que pel seu nombre, pel seu contingut, dons enguany s’han produït diverses consultes i
queixes relatives a les problemàtiques derivades de l’aplicació de la Llei de Dependència.
Fonamentalment es tracte de consultes relatives als tràmits d’aquest tipus d’ajuts i
queixes sobre retards en la seva tramitació, resolució i pagament de la prestació
concedida.
Aquestes qüestions no afecten directa o totalment a l’Ajuntament de Mataró, ja que la
seva competència correspon al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya, i per això totes les queixes rebudes per aquests temes, es traslladen al
Síndic de Greuges de Catalunya.
Però tot i això, no puc deixar passar l’oportunitat de posar de manifest que el Síndic de
Greuges de Catalunya informa que es produeixen endarreriments tant en l’elaboració del
Programa Individual d’Atenció (PIA), com en la valoració de la situació de dependència i
en el cobrament de les prestacions, pel que considera que els drets de les persones no
han estat reconeguts ni garantits de forma òptima en aquests casos, havent-se
d’esmenar deficiències i possibilitar el desplegament efectiu del sistema d’autonomia i
atenció a la dependència adequat a la Llei.
Els retards en la tramitació dels expedients són incompatibles amb una cobertura
adequada dels drets de les persones afectades, ja que davant d’una situació de
necessitat de la persona dependent, cal que aquesta pugui rebre, en el mateix moment
que es planteja la necessitat, el suport i els serveis adients per substituir la manca
d’autonomia suficient per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària, pel que cal
millorar la gestió dels expedients i resoldre’ls dins de terminis raonables.
Per això cal insistir en la necessitat que s’arbitrin les mesures organitzatives adequades
per corregir els retards que denuncien els ciutadans, pel que també demanem a aquest
Ple traslladi aquesta inquietud davant el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya.
Gràcies per permetre’m fer aquesta feina, de vegades una mica complicada de fer
entendre, però sempre gratificant, en tant que es presta un servei directe al ciutadà.
Bona tarda a tothom.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, destaca l’excel·lent feina feta per en Jordi els darrers anys. Està realitzant una
tasca solitària, però exemplar. També, en el poc temps que fa que el meu grup està a
l’Ajuntament, cada any, en aquest ple, sentim les mateixes queixes. Sembla que tenim

una demanda per sota de les possibilitats que té l’Oficina del Defensor del Ciutadà. Això
ens hauria de portar a començar a prendre mesures correctores. Hem de començar a
prendre el Defensor del Ciutadà des d’un altre prisma. Potser, una assignatura pendent
seria canviar el cicle d’aquesta informació cap al ciutadà, i fer que la mateixa Oficina
d’Atenció al Ciutadà es traslladi on són els ciutadans i en un llenguatge que puguin
entendre. Molts cops la gent no acut al defensor perquè en desconeix l’existència o bé
perquè no acaba d’entendre bé quin és el mecanisme que ha d’utilitzar. Ara fa un any
també encoratjava a què es pogués fer arribar aquesta informació als ciutadans, per
poder fer que aquesta oficina vagi allà on hi ha els problemes i que, mica en mica, sigui
una eina que utilitzin els ciutadans davant la indecisió quan el Govern no fa les coses
com cal.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
agraeix, també, la feina del Defensor del Ciutadà dient que és exemplar i molt
compromesa. A part de l’agraïment, destacar alguna frase de les que ha dit el Sr.
Puigderrajols. Concretament, que l’Administració ja no pot funcionar com abans, que
requereix d’eficàcia, eficiència, qualitat i algun altre valor que ell també ha esmentat, i que
no n’hi ha prou amb que l’administració funcioni d’acord amb la llei.
No vull atribuir-me cap mèrit, en nom del meu grup municipal, però, sí que vull insistir en
una cosa que ja vam dir al principi del mandat i és que cal que l’Alcalde, el Govern
Municipal i tots plegats fem una reflexió sobre quina seria la reforma i la reorganització
que es podria fer per funcionar sota aquests criteris que ha dit el Sr. Puigderrajols.
La Sra. Montserrat López, a la comissió informativa, ja ens ha informat d’un pla de
qualitat que hi ha en marxa i que engloba aspectes de formació i algunes altres coses
que van, una mica, en aquest sentit. Però cal prendre-s’ho com un compromís seriós i,
abans d’acabar el mandat, seria convenient que es desenvolupessin i es concretessin
una sèrie d’accions a portar a terme i uns objectius.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió,
expressa l’agraïment al Sr. Puigderrajols pel treball que realitza des de la Institució del
Defensor del Ciutadà. Per la tasca directe i per la de representació de la ciutat en fòrums i
trobades.
Felicitar-lo, com cada any, per la forma en què ens presenta les dades en el seu informe.
Per l’exhaustivitat i la claredat, encara que, també com cada any, necessiten una anàlisi
posterior més tranquil·la i aprofundida.
Pel que fa a les estadístiques, als números:
–

Veiem que, malgrat baixen les intervencions, pugen les queixes admeses.

L’informe treu importància a aquest fet, atès que només es recuperen el nombre de
queixes de l’any anterior, però no és menys cert que llavors era amb un nombre
molt superior d’intervencions.
–

Malgrat tot, es cert que els números es mantenen molt igual, també
territorialment.

Això, ho interpretem com que la reivindicació que, any rere anys, fem tots de promoció de
l’oficina del defensor no és prou efectiva.
No volem dir que les coses a l’Ajuntament es facin tan malament que les queixes siguin
poques, però només el creixement de la ciutat i de la seva activitat fan pensar que amb
una bona promoció l’activitat hauria de créixer i, sobretot, variar la distribució territorial
d’aquests, que segueix provenint, molt majoritàriament, dels entorns on l’oficina es troba
físicament. En canvi, hi ha barris de la ciutat, molt poblats, que veiem que no augmenten
pas.
Pel que fa a la referència a les problemàtiques derivades de l’aplicació de la Llei de
Dependència, només esperem que es tinguin en compte, no cal dir que el nostre grup a
portat en més d’una ocasió aquest tema al Ple i, malgrat no tenir competències directes,
com institució en rebem les conseqüències i les reben els ciutadans/ciutadanes de
Mataró.

Finalment, veiem molt encertada la recomanació del defensor pel que fa al dret a la bona
administració. Creiem, a més, que no ha de ser un tema restringit al personal contractat
de l’Ajuntament, ens permetem demanar que s’ampliï la proposta als càrrecs electes i
personal eventual amb responsabilitat política.
Si volen podem posar un sol exemple, la distribució i lliurament de la memòria que el
Defensor ens acaba de presentar. Per paraules seves vam saber que l’havia facilitat per
correu electrònic en format PDF per tal de poder-la treballar abans de la seva presència a
la passada Junta de Portaveus. Noisaltres no l’hem rebuda.

El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació, se suma a
les felicitacions al Sr. Puigderrajols. Me n’alegro que, aquest any, no hagi parlat de fer
més comunicació. N’hem fet. Vam renovar els tríptics, vam començar a fer feina a través
de l’Associació de Veïns i a través dels Consells Territorials. I, si bé aquesta feina la
tenim a mitges, aquest any farem un reforç molt especial per donar a conèixer la seva
feina a tots els barris de la nostra ciutat. La Generalitat s’està reorganitzant per poder fer
millor la tramitació de totes les demandes que hi ha i donar resposta als ciutadans al més
aviat possible.
En relació amb la bona administració, tot s’emmarca dins del Pla de qualitat, que ja s’ha
esmentat aquí, per millorar tots els processos, ajudar a ser més eficaços i eficients de
cara al ciutadà, a través de la transparència total de tot el que es fa, a través del web,
també, tots els processos que fem dels pressupostos i del Pla d’Actuació Municipal i, el
més important, el compromís que hi ha de l’Administració amb els ciutadans, a través de
les cartes de servei.
A més, també s’ha parlat del Pla de formació del personal per poder prestar un millor
servei públic i, més enllà de temes com les compres agregades, les contractacions
agregades i el resultat final, tenim els quadres de comandament i les memòries per poder
fer un seguiment exhaustiu del que es fa i es deixa de fer i avaluar els resultats de la
nostra administració.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president agraeix, en nom de la Corporació i en
nom de la ciutat, al Sr. Puigderrajols i a la seva oficina, les persones que hi treballen i la
feina feta. També, és moment de donar resposta a les tres recomanacions que fa en
l’apartat de conclusions. La primera és la de continuar l’activitat de divulgació de la
institució, i la continuarem fent. La segona és la d’introduir al despatx de formació del
personal de l’Ajuntament aquestes bones pràctiques de governació, crec que seria
interessant organitzar una jornada on poguessin participar, també, els electes i els
directius de la institució de l’Ajuntament. I la tercera és recollir aquesta necessitat de
traslladar al Departament d’Acció Social i Ciutadania de Catalunya i al govern d’Espanya
aquestes recomanacions i els neguits que el Defensor del Ciutadà manifesta respecte al
desplegament de la Llei de Dependència. Les podem perfectament compartir, perquè són
les queixes que també ens arriben per part dels ciutadans i ciutadanes.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA SOBRE
LA CREACIÓ D’UN FONS LOCAL ANTI-CRISI PER PART DEL
GOVERN DE L’ESTAT.
La senyora Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa, presenta la següent proposta consensuada amb els grups
municipals Socialista i d’Esquerra Republicana de Catalunya :
“La crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera important
les economies locals, tant pel que fa als comptes públics municipals, com a les dades
d’activitat i de mercat de treball. Aquesta situació econòmica i laboral actual s’ha traduït
en un empitjorament de les condicions de vida d’un nombre creixent de ciutadans i
ciutadanes, provocant un increment de les situacions de vulnerabilitat que reclamen una
major atenció per part dels serveis socials bàsics dels ajuntaments. Els governs locals
han de respondre a unes majors necessitats de la ciutadania en el terreny de la protecció
social i de l'ocupació, condicionant directament les finances dels ajuntaments.
En aquest sentit pren més força les demandes fetes per les entitats municipalistes
catalanes i espanyola, d’un finançament local que aporti els recursos suficients als
ajuntaments per garantir el compliment del marc competencial real que en tenen, Unes
demandes compartides també pel Govern de la Generalitat i que van quedar reflectides

en els compromisos que es van prendre en el debat de política general al setembre
passat.
Atès que l'actual situació de crisi econòmica provoca una major implicació dels
ajuntaments tant en les polítiques socials de proximitat com en les d’ocupació. En
conseqüència, han de destinar més recursos econòmics dels que en disposen de cara a
donar respostes urgents que permetin generar ocupació de manera intensiva i dirigides a
les persones amb major risc social.
Atès que és prioritari establir més mecanismes per tal de donar suport als col·lectius que
estan reben més directament l’impacta d’aquesta crisi per no deixar d’avançar en les
polítiques d’inclusió, convivència, igualtat i autonomia personal.
Atès que la iniciativa del Fons Estatal d’inversió local està representant una injecció per a
l’activitat econòmica i l’ocupació dels municipis, però constatem que no soluciona els
problemes estructurals en matèria de finançament dels ajuntaments ara agreujada per
una generalitzada i important caiguda dels ingressos de l'activitat econòmica i l’obra
privada. Fet que se suma a poca capacitat d’endeutament que ens permet la legislació
vigent.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal l’adopció dels
següents,
ACORDS
PRIMER: Instar al Govern de l’Estat a crear un Fons Local Anticrisi 2010 destinat a
sufragar la despesa corrent dels ajuntaments que atengui els efectes socials de la
profunda crisi econòmica, coparticipat pels governs de les Comunitats Autònomes i els
ajuntaments.
SEGON: Instar a desplegar, en el Projecte de llei de finances locals, les disposicions dels
articles 218.2 i 219.2 de l’Estatut.
TERCER: Traslladarà els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de
l’Estat, al Congrés de Diputats i Diputades, als Grups Parlamentaris del Congrés, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, explica que inicialment la postura del seu grup era la de votar en contra
d’aquesta proposta. Avui se’ns han enviat unes modificacions que van en la línia del que
nosaltres volíem reivindicar, però no acaben de ser el que nosaltres reclamem. El nostre
vot serà d’abstenció, perquè a nosaltres no ens agraden els “pedassos”, i menys en el
finançament. Tampoc no ens agrada la política de pidolar.

Sí que ens agrada un full de ruta que solucioni de forma estable i permanent el tema del
finançament, que és el que necessiten els nostres ajuntaments i és el que necessita el
nostre país. I anar pidolant, any rere any, i en situació de crisi, entenem que no és el
sistema, perquè al 2010 ens tocarà reclamar i al 2011, segurament, també.
Cal un sistema de finançament estable que solucioni, d’una vegada per totes, l’actual
problema. Sí que és veritat que nosaltres vam donar suport als diners que venien a través
del PEIL. Evidentment que no ens hi podíem negar, tot i que també hem de dir que és
una manera de finançar els ajuntaments d’una manera massa condicionada, ja que hem
d’invertir en un any tot un seguit de diners. Això no permet fer polítiques serioses ni crear
una estratègia de ciutat. I són condicionades perquè la majoria han hagut d’anar al sector
de la construcció i potser hauria estat més interessant replantejar tot el sistema de
formació, sobretot, la dels més joves i de la gent que, actualment, es troba a l’atur.
Actualment tenim un ajuntament que ha hagut de retallar en serveis com, per exemple, en
el Servei de Neteja.
Ens abstenim perquè aquí es parla de l’Estatut i nosaltres ja fa molt de temps que venim
dient que l’actual Estatut tampoc soluciona els problemes de finançament. Venim
reclamant el concert econòmic, la capacitat, des de les administracions locals i de la
Generalitat, d’administrar els nostres recursos. Els partits catalans hauríem de fer pinya
en aquest tema i començar a reivindicar el que és nostre.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
comenta al Sr. Safont-Tria que la vida és un constant pidolar. Estic bastant d’acord amb
algunes coses que diu la proposta. De tota manera, no me’n puc estar de dir que aquest
tipus de mocions fan molta gràcia, perquè, sovint, serveixen per netejar la mala
consciència, per reflectir que no s’és prou congruent entre allò que es predica en un àmbit
com és el municipal i la responsabilitat que hi ha en altres instàncies administratives o
institucionals, on realment rau el poder per modificar les coses. Jo, als grups que
sostenen aquesta moció, els podria demanar què és el que s’ha fet en el seu moment en
altres llocs. Per exemple, no fa gaire hem estat parlant d’una modificació pressupostària,
com a conseqüència d’unes mesures que s’han pres en aquest ajuntament per lluitar
contra la crisi, amb les que nosaltres ja vam dir que no hi estàvem d’acord perquè crèiem
que no atacava el fons del problema, sobretot referint-nos a una autèntica i veritable

retallada i un atac frontal contra la despesa pública, que ha de ser el primer exemple on
una administració ha d’actuar per a donar exemple i lluitar contra la crisi.
En solucionar el tema del finançament, tots hi estem d’acord. Però, a l’hora de la veritat,
entrem en la lluita de partir cadascú en la defensa els seus interessos puntuals i, llavors,
fugim de prendre responsabilitats al respecte. És un compromís que tots hem adquirit,
però això requereix una solució estructural. I no valen els “parches”, ni el Pla d’Inversió
Local —deia el Sr. Safont-Tria que tots hi hem estat d’acord—, i és veritat, perquè no
podíem dir que no. Això que proposa aquesta moció pot ser una tireta, en un moment
donat, i hi podem estar, també, d’acord, però no és una solució estructural, és puntual i
no soluciona la qüestió. Nosaltres ens hi abstenim.
En l’acord primer, es parla de donar un suport anticrisi per al 2010. Només cal veure en
els mitjans de comunicació la situació de crisi brutal que hi ha al país i com de malament
s’ho estan passant molts ajuntaments i moltes famílies d’aquest país. I per al 2009, què?,
perquè, a l’hora de la veritat, quan al Parlament espanyol es va estar discutint quines
serien les transferències corrents de l’Estat cap aquí, resulta que la partida inicial s’ha
reduït. Desprès ja veurem quina compensació es fa i quin resultat és al final. Però on
estava el grup Socialista llavors, on estava el grup d’Iniciativa llavors, on estava el grup
d’Esquerra Republicana... a què estem jugant?

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, explica que
ens trobem davant d’una proposta d’aquelles que, en la situació actual en què es troben
molt ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat i de tot el país, doncs clar, qui no voldria un
millor finançament, qui no voldria un FEIL nou! El FEIL és una tireta perquè és només per
a aquest any. Tant de bo tinguéssim cada any una xifra d’aquestes! El problema és que
això és estructural. I que aquí hàgim de parlar de si es compleix tal article de l’Estatut fa
gràcia. La llei o es compleix tota o no es compleix. El problema que tenim aquí és el
compliment d’un Estatut perquè, en aquests moments, tenim un govern a l’Estat que ens
l’està regatejant. Jo també estic d’acord amb el Sr. Safont-Tria que amb un concert
econòmic estaríem millor, però tenim un Estatut aprovat que no s’està complint. El que
hauríem de fer és complir l’Estatut, i després negociar també, quan ja ens haguem posat
d’acord tots, un nou finançament local, que tampoc el tenim resolt. És per tot això que el
nostre grup s’abstindrà en aquesta proposta.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, comenta que bona part de l’esforç financer que aquest any està suposant el
FEIL i d’altres que s’han arbitrat estan centrats en el consum públic o en el pagament de
deutes dels Ajuntaments, substitucions d’unes despeses per unes altres, però difícilment,
crearan una nova demanda. Perquè quan desaparegui aquesta despesa del FEIL
desapareix també l’estímul que es persegueix i, per tant, fa que s’hagi d’impulsar un nou
pla d’estímul, tal com es demana en aquesta proposta de resolució.
En aquest sentit, el nostre grup se suma a aquesta proposta. No obstant això, dir que els
fons que l’Estat dedica a Catalunya a través d’aquest Fons Estatal d’Inversió Local són
una mica menys, si no recordo malament, d’uns 200 euros per càpita. Comparativament
amb el dèficit fiscal, calculat per la pròpia Conselleria d’Economia i Finances de la
Generalitat, aquesta quantitat representa als voltants del 15% d’aquest dèficit fiscal anual.
En aquest sentit, benvinguts tots els nous fons que ens arribin, però el que cal reclamar
és un sistema de finançament just per al nostre país i els nostres ajuntaments.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, mostra el vot favorable
del seu grup, que s’ha incorporat a aquesta proposta un cop s’han negociat una sèrie
d’esmenes. Aquí s’hi barregen dues prioritats. D’una banda i fonamentalment, la de la
crisi econòmica i de la capacitat dels ajuntaments per fer-hi front, a través de
determinades mesures d’actuació (algunes d’estructurals i d’altres molt conjunturals que
poden ser molt eficaces). I una altra prioritat, que és la del finançament local que planeja
sobre el conjunt d’aquesta proposta i en el conjunt dels debats que estem tenint. Per a
nosaltres el marc està definit. És el marc que l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya van establir el mes de setembre passat. Aquesta és
la proposta d’unitat catalana davant del finançament local, i això es mereix tot el respecte
del món. Aquest és el marc que fem servir i que, per cert, incorpora tots els grups polítics
de la cambra catalana amb representació municipal. Per tant, em sembla que no hi hauria
d’haver discussió sobre quina ha de ser la proposta catalana unitària davant el tema del
finançament local. Entre altres coses diu que, un cop es resolgui el finançament
autonòmic, s’ha d’entrar amb el finançament local sota els principis de la suficiència
financera, corresponsabilitat, etc. El propi ple de política general del Parlament de

Catalunya va, no només recolzar aquesta proposta, sinó que també va incorporar alguns
altres elements en aquest mateix sentit que els acabem de dir. Tenim, també, un
precedent que és aquest FEIL, que té un caràcter excepcional que no té a veure amb el
finançament local. Té a veure amb aquesta lluita contra la crisi i amb la capacitat i el
reconeixement que tenen, per l’Estat, els ajuntaments de fer-hi front, a través dels
projectes més de “trinxera”.
Els primers efectes sobre l’evolució del mercat de treball s’estan veient aquests dies. Ahir
es va publicar un informe del Govern respecte a com està incidint a nivell de contractació
aquest fons. Per això ens sembla important, perquè si els efectes són positius vol dir que
ha estat una bona idea. Espanya ha estat el primer país de la Unió Europea en el pes de
les seves mesures discrecionals contra la crisi sobre el volum del Producte Interior Brut,
el que més esforç ha fet, en termes relatius, per atendre mesures discrecionals. Prop de
31.000 projectes finançats amb 8 mil milions d’euros, als que s’han d’afegir 3 mil milions
més d’aquest pla, han contribuït a la contractació de 240 mil persones, de les quals, 92
mil són llocs de treball nous.
La CUP deia que estaria bé que aquest FEIL s’hagués dedicat a temes de formació i no
dic que no tingui raó, però crec que és important fer obra pública també, perquè va
directament sobre la necessitat que té la economia d’invertir, de regenerar-se i de
contractar persones en un sector que està molt afectat per la crisi.
En matèria educativa, l’Estat també ha desenvolupat una sèrie de mesures importants,
però estan en altres plans i no en aquest. S’ha aprovat el Pla Educa 3 amb el compromís
de creació de 300 mil places escolars a l’any 2012. Hi ha noves beques contra
l’abandonament escolar, hi ha noves titulacions d’FP, hi ha l’aprovació de l’Estratègia
d’Universitat 2015, el Programa Campus d’Excel·lència, hi ha un Pla extraordinari
d’orientació i formació i inserció laboral i una sèrie de mesures en matèria de
desenvolupament i recerca que significa un increment del pressupost pel 2009 d’un 6,7%.
Per tant, es tracta de veure el conjunt de mesures en el seu global, i no, en el seu
particular per poder analitzar quines cal portar endavant. La proposta que es presenta
avui incorpora algunes d’aquestes reflexions i insta a desplegar les disposicions de
l’Estatut. Ens sumen a aquesta reivindicació i ens sembla que és una bona proposta per
continuar treballant pel nostre finançament contra la crisi.

La senyora Quiteria Guirao vol concretar una mica més el que els companys han dit.
Aquest ple ha tingut l’experiència de votar una reorientació de fons de l’ordinari per tal de
reorientar-los cap a polítiques socials. Entenem que és totalment coherent que el nostre
grup municipal presenti aquesta moció, juntament amb més de 100 ajuntaments, per
evitar que nosaltres haguem de reorientar el nostre pressupost, que ja és prou ajustat,
per atendre les polítiques socials. No és demagògic ni pidolar, sinó que és atendre una
realitat.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, comenta que el Sr. Mojedano preguntava
a que jugàvem i contesta: doncs, com el Barça, a la Champions, a la Lliga i a la Copa del
Rei! Perquè són tres coses diferents. Una cosa són els FEIL, que tenien una clara funció:
inversió en obra pública per crear ocupació de manera ràpida. La segona és aquest fons
anticrisi que es demana per atendre una situació d’excepcionalitat, que ens ha obligat a
modificar el nostre propi pressupost i destinar més diners a unes partides que, en principi,
no estaven contemplades, i que la pròpia pressió de les persones afectades ens ha
obligat a fer. Però, la tercera és la més important. El finançament dels ajuntaments no
s’acaba ni amb els fons anticrisi ni amb el FEIL. Creiem que tenim dret a una solució
definitiva i profunda i justa de les finances municipals. I això és el que està contemplat a
la proposta catalana de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, en la que estem tots representats, i que vam aprovar per unanimitat. Aquest
és el nostre cavall de batalla. Jo diferenciaria aquestes tres coses. Crec que aquesta
proposta s’ajusta a aquest moment d’excepcionalitat. En cap cas vol resoldre el dèficit
estructural de les finances municipals, que les hem de continuar batallant, amb aquest
govern o qui vingui. Perquè això ja fa molt de temps que dura i les hem vist passar de tots
colors a Madrid i hem continuat allà reclamant el que creiem que és just per les finances
municipals.

El senyor Pau Mojedano exposa que hi estan d’acord. És una cosa de sentit comú. Tots
lluitem pel mateix. Ara bé, jo li torno a fer la pregunta que els he fet abans. Parlen vostès
de crear un fons pel 2010. Ja coneixen quina és la situació del país el 2009. Aleshores,
per què, en el seu moment i seguint les instruccions de l’exministre d’economia, el que és

la partida inicial de transferències corrents als ajuntaments d’aquest any 2009 es va
reduir? Jo no sé al final què passarà. Perquè després hi ha compensacions d’altres
exercicis. Però la partida inicial és més reduïda que l’any passat. Això és una contradicció
amb el que vostès estan expressant avui aquí. Jo l’he sentit en pocs dies parlar dues o
tres vegades ja de que juguem al Barça. Escolti’m, jo cada vegada que sento això
tremolo, perquè, ja sap vostè qui va ser el líder del seu partit que va dir que jugàvem a la
Champions i ja veu vostè quin ha estat el resultat.

El senyor alcalde respon que no sap quin és el líder del seu partit que va dir que jugaven
a la Champions. En tot cas, l’alcalde de Mataró reivindicarà el que és just, governi a
Madrid qui governi. I per tant, no estaré d’acord en què les transferències de l’Estat a
l’Ajuntament de Mataró siguin més petites. No hi estic ni hi estaré d’acord.
Ja m’hagués agradat sentir-lo a vostè en altres moments quan se’ns va retallar, per
exemple, la compensació de l’IAE. No el vam sentir, Sr. Mojedano. El que fan els diputats
del PSOE i del PSC a Madrid, és responsabilitat d’ells. Quan hi estic d’acord ho dic i quan
no hi estic d’acord, també ho dic.
En aquest cas, no hi estic d’acord. No es poden retallar les transferències als ajuntaments
en aquest moment tan delicat. I el govern de l’Estat ha de fer un esforç perquè aquestes
transferències vinguin íntegrament. Estic al costat del municipalisme. Hem de reclamar
per als ajuntaments un finançament just, el finançament que necessitem per atendre les
demandes dels ciutadans.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15, corresponents als membres del grup municipal Socialista
(11),

corresponents

Catalunya

Verds –

al

grup

Esquerra

municipal
Unida i

d’Iniciativa

per

Alternativa (2) i

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

11, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del grup

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

DICTÀMENS
CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
-Innovació i Promoció de Ciutat-

5 - SOL•LICITUD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A
L'ESPAI GEOGRÀFIC DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN D'ALELLA
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat,
presenta la proposta següent :
“Donat que el Consell regulador de la Denominació d’Origen Alella creat l’any 1953 amb
seu a la Masia Museu Can Magarola de la població d’Alella, a la reunió celebrada el dia
26 de novembre de 2008, va aprovar l’ampliació de l’àmbit geogràfic de la Denominació
d’origen Alella d’aquells municipis de la comarca del Maresme que tinguessin la voluntat
d’adherir-se.
Coneixedora de la proposta d’ampliació geogràfica, la ciutat de Mataró vol mostrar la
voluntat i l’interès que l’Ajuntament participi en aquest projecte ja que el Consell
Regulador de la Denominació d’Origen Alella té entre els seus objectius la potenciació de
l’enoturisme i de les poblacions vinculades al seu territori i la preservació del patrimoni
natural. Aquesta iniciativa s’ha d’entendre com una oportunitat que pot servir de punt de
partida d’un ampli ventall d’actuacions turístiques per a Mataró i extensivament per a la
comarca del Maresme. El sector turístic és una oportunitat de desenvolupament per a la
nostra ciutat i un motor de creixement per al territori, així és que des de l’any 2005 s’han
posat en marxa tot un seguit d’instruments i recursos turístics que ja s’establien com a
elements clau en el Pla d‘Actuació per a la Promoció de la Ciutat, el qual es basa en la
potenciació dels eixos Mar i Natura, Cultura, Comerç i Innovació.
Mataró és una ciutat mediterrània que té vinculacions importants amb la producció i
comercialització vinícola, amb tradició agrícola, i una ciutat que viu de cara al medi
ambient com a element integrador del territori juntament amb l’important llegat històric,
cultural i patrimonial.
L’adhesió, doncs, a l’espai geogràfic de la Denominació d’Origen Alella és una gran
oportunitat per a la ciutat que permetrà estimular encara més l’activitat econòmica del
sector turístic, impulsant a través de l’enoturisme les possibilitats que ofereix el territori i
permetrà donar a conèixer l’oferta turística, esportiva, cultural, gastronòmica, comercial,
d’oci i lleure de Mataró.
És per això que la Consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat proposa al
Ple l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Sol·licitar l’adhesió de la ciutat de Mataró a l’espai geogràfic de la Denominació
d’Origen Alella al Consell regulador de la Denominació d’Origen Alella .”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, manifesta el seu acord amb aquesta proposta, perquè amplia les possibilitats del
sector agrícola, del sector de la restauració i del sector del turisme. Però torno a
exclamar, com altres vegades, que sovint se n’obliden del sector agrícola, ja que en la
proposta i el redactat que se’ns ha presentat es parla, textualment, d’un ampli ventall
d’actuacions turístiques per a Mataró, es parla d’estimular l’activitat econòmica del sector
turístic, bla, bla, bla. Però, del sector agrícola, ni una sola paraula. Senyors, estem parlant
de la possibilitat que els pagesos puguin ampliar el seu ventall de possibilitats i sembrar
vinya, i d’aquí, poder ampliar l’oferta productiva de la ciutat. Són oblits que, al final, ja no
semblen casuals. Aquest govern no acaba de creure’s que l’agricultura pugui ser una
activitat estable.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
explica que ja trobaran la manera de vincular això amb el projecte marítim. Ja estem
pensant coses. A banda d’això, s’ha de lamentar que això arribi tard. Jo no sé si això té a
veure amb aquest descobriment de la vocació comarcal que ara han tingut vostès
darrerament. Però, és de lamentar que hagi arribat tard, perquè hem desaprofitat uns
anys que han estat bons i en els que estàvem envoltats de la denominació d’origen
d’Alella, i que a Mataró probablement es podia haver aprofitat, en un moment en què la
situació del sector agrícola a la ciutat és complicat i que s’estaven buscant noves
fórmules per rendibilitzar l’activitat. En tot cas, és per celebrar-ho.

El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el
vot afirmatiu del seu grup. Entenem que és positiu, tot i que hi trobem un problema, i és
que a Mataró dissortadament, en aquests moments, de vinyes poquetes.

La senyora Alícia Romero diu que la seva explicació ha estat molt clara: no he parlat de
turisme, he parlat de pagesos. Ja em miraré bé els informes que hi ha, però, nosaltres
tenim clar que, si fem això, és perquè els pagesos que vulguin fer vinya en el seu sòl
agrícola ho puguin fer. Per tant, els oferim una possibilitat interessant, a més a més, que
es puguin inscriure a la DO. Crec que és una proposta interessant. Ja fa molts anys que
vam aprovar-ho en el ple. Ho portem ara de nou, perquè la petició de la denominació
d’origen arriba ara, amb una carta, fa molt poques setmanes, degut a aquesta obligació
del Departament d’Agricultura que s’aprovés en un ple de nou. Per tant, nosaltres fem el
tràmit tan aviat com sigui possible i espero que, a partir d’ara, puguem generar més
activitat econòmica en torn de l’agricultura lligada a les vinyes i al vi.
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, explica que aquesta no és la primera
vegada que aquest tema ve al ple. Jo recordo, devia ser al mandat 1999-2003, quan va
venir una vinya concreta que va demanar una denominació d’origen i va haver de passar
pel ple. Si no recordo malament, era la vinya de Flaquer de Mata. Per tant, Sr. Mojedano,
amb això de la vocació comarcalista ja fa bastant de temps que vam caure del cavall.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ
-Servei de Secretaria General-

6 - ACCEPTAR

LA

DONACIÓ

GRATUÏTA

DELS

FONS

DOCUMENTAL PROPIETAT DE L´EMPRESA CRISTALERÍAS DE
MATARÓ S.C.O.C.L REPRESENTADA PEL SEU PRESIDENT SR.
JORDI RIERA LÓPEZ, I APROVAR EL CONTRACTE DE DONACIÓ
A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, presenta la proposta següent :

“En data 25 de març de 2009, l’empresa Cristalerías de Mataró S.C.O.C.L. ha manifestat
que el Consell Rector de la Cooperativa va acordar fer la donació gratuïta a la ciutat de la
documentació històrica propietat de la cooperativa consistent en actes dels acords
socials, fotografies, material fílmic i qualsevol altre element que, amb suport documental,
sigui d’interès per al coneixement de l’evolució històrica de la cooperativa i la seva
vinculació a Mataró.
L’acceptació de l’oferiment de la donació ha estat informada favorablement pel Cap de
l’Arxiu Municipal qui ha explicat que en data 27 de febrer de 2009 ja s’havia formalitzat la
donació d’una col·lecció d’objecte artístics de vidre, propietat d’aquesta mateixa empresa
a favor de l’Ajuntament de Mataró.
En aquella ocasió, l’empresa Cristalerías de Mataró S.C.O.C.L. també va manifestar la
seva intenció de donar la documentació històrica de l’empresa per tal que, integrada a
l’Arxiu Municipal, es garantís la seva salvaguarda i estigués a disposició de totes les
persones interessades.
L’empresa Cristalerías de Mataró és una cooperativa que es va establir a la ciutat l’any
1919. La seva producció estava destinada als objectes de vidre, primer de forma
artesanal i després de manera automatitzada. Els idearis forjats en uns anys de lluites
socials i d’evolució sindicalista, aconseguiren posar en marxa una indústria vidriera que,
per la seva qualitat productiva, s’obrí ràpidament a amplis mercats.
La donació proposada a l’Ajuntament de Mataró consisteix en un interessant arxiu que
inclou, entre altres, la sèrie completa dels llibres d’actes des de 1919, memòries, informes
de gestió, documentació comptable, àlbums de fotografies i retalls de premsa i que es
complementa amb material fílmic i diversos retrats fotogràfics a gran format dels dirigents
de l’empresa.
En conclusió, es tracta d’un arxiu d’empresa valuós, que permet resseguir l’evolució
històrica de la cooperativa, amb les vicissituds econòmiques, socials i de producció de
cada moment i que pot enriquir notablement el patrimoni documental de la ciutat.
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legalitat vigent, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció del següents ACORDS :

Primer.- Acceptar la donació gratuïta del fons documental propietat de l’empresa
Cristalerías de Mataró S.C.O.C.L, representada pel seu president Sr. Jordi Riera López.
Aquesta donació s’efectua sense condicionants ni limitació de domini, reproducció o
explotació.
Segon.- Aprovar la minuta del "Contracte entre l’Ajuntament de Mataró i Cristalerías de
Mataró S.C.O.C.L. per a la donació del fons documental de l’empresa" que s'adjunta en
aquesta proposta d'acord i procedir a la seva signatura.
Tercer.- Facultar a l'Alcalde - President de l'Ajuntament de Mataró, Sr. Joan Antoni
Baron i Espinar, per a la signatura del contracte de donació, que es formalitzarà en
document administratiu i que implica l'adquisició del ple domini del fons documental.

Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu a la cooperativa
Cristalerías de Mataró S.C.O.C.L. per la mostra d’afecte i liberalitat que en aquest Acte de
Donació fa a la ciutat de Mataró.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, diu que la CUP ha estat interessada per aquest fons. Voldríem demanar que el
govern sigui responsable i curós, que sigui un fons que s’inventariï, que es posi a
disposició dels investigadors i que també sigui un fons que es contextualitzi amb la seva
realitat històrica, que és una realitat molt lligada al cooperativisme, una realitat d’una
cooperativa iniciada als anys 20 amb la participació de persones tan importants com Joan
Peiró, i no podem deixar de veure, més enllà d’unes peces amb un interès pel seu llegat
artístic, que són peces que, en el seu context, constitueixen una herència molt important
per a la nostra ciutat.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
expressa el desig que molta gent que ho està passant malament, que treballaven en
aquesta empresa i que estan, alguns d’ells, en una situació molt precària, tinguin la
fortuna de poder resoldre aquesta situació a no massa trigar.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, se suma a
aquest desig. Estic segur que trobarem la fórmula perquè el record d’aquesta empresa,
que ha estat emblemàtica, pugui estar a disposició, no només dels investigadors, sinó
que, en el futur, utilitzant les noves tecnologies, pugui ser consultable, pugui ser
digitalitzable.

El senyor Sergi Penedès explica que qualsevol documentació que va a parar a l’Arxiu
Municipal s’inventaria, s’és curós, es posa a disposició de tothom i se’n busca la màxima
difusió.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, agraeix a tots els grups municipals la
seva intervenció en aquest punt de l’ordre del dia, perquè recull el sentiment general, no
només de la corporació, sinó també de la pròpia ciutat. Cristalleries de Mataró S.C.O.C.L.
ha jugat un paper importantíssim en la història de l’obrerisme i del cooperativisme en
aquesta ciutat i en aquest país, perquè ha estat, com ha dit el Sr. Mora, una empresa
emblemàtica durant molt de temps, un exemple del que es podia fer des d’un altre
sistema de producció econòmica. Per tant, ens queda a tots un cert regust agredolç.
L’agraïment a l’empresa per aquesta cessió que fa a la ciutat en aquest gest de
generositat de deixar a la ciutat tot el seu llegat documental. Però també ens queda el
sentiment de frustració que tenim tots plegats per aquesta empresa que era emblemàtica,
i que, per moltes coses, al final no ha pogut acabar de reeixir en aquest món tan
competitiu. Em sembla que ara toca fer la difusió de tot aquest fons perquè, al menys, la
història d’aquesta empresa sigui coneguda pel màxim de persones possibles.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

-Servei de Gestió Econòmica-

7 - APROVAR LA CONCERTACIÓ DE NOVES OPERACIONS DE
TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT PER IMPORT DE 3.700.000,00
EUROS.
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i vist l’informe d’Intervenció.
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució següent:
Aprovació pel Ple de l’Ajuntament de les següents operacions de tresoreria que
ascendeixen a un total de 3.700.000,00 euros.

1. Concertar una operació de Tresoreria de DOS MILIONS SET-CENTS MIL EUROS
(2.700.000,00euros) amb l’entitat Caja Madrid amb tipus d’interès euríbor a 3
mesos+1,15% i amb la resta de condicions especificades a la seva oferta.
2. Concertar una operació de Tresoreria de UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000,00euros)
amb l’entitat Caixa Laietana amb un tipus d’interès euríbor a 3 mesos +1,75% i amb la
resta de condicions especificades a la seva oferta.
Facultar a l’Alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a
l’efectivitat dels anteriors acords.”

La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, recorda
que, com ja ha dit la Sra. López, s’ha ampliat aquest límit legal establert i ara serà de
30.900.000,00 euros. Aquesta xifra representa un 25% del que era el pressupost 2008
d’aquest Ajuntament. A banda d’aquestes operacions, nosaltres considerem que això és
un reflex que aquestes necessitats de tresoreria de l’Ajuntament van a remolc de les
necessitats de tresoreria de les seves societats i fan palesa la seva manca de previsió.
No ens serveix que diguin que ara els ingressos no són els que pensàvem, que la crisi
és la que és... Això nosaltres ja els hi avançàvem i els recomanàvem que fessin un
pressupost 2009 més ajustat i auster. Per tant, el nostre vot serà d’abstenció.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, comenta que sembla evident que si falten diners a algun lloc o altre s’hauran
de demanar prestats. El que passa és que és injust, quan el mateix Govern reconeix
que hi ha retards importants de les altres administracions i que hi ha tot un seguit
d’irregularitats, que es fixin en les arques municipals; sembla injust que hagi de ser el
propi municipi qui acabi assumint aquests costos. Nosaltres ens hi abstindrem. Però sí
que, d’una vegada per totes, hem de ser molt més contundents a l’hora de reclamar que
les transferències arribin al seu dia.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, vol aclarir que hi deu haver hagut un
lapsus quan el Sr. Safont-Tria ha parlat d’irregularitats, perquè d’irregularitats no n’hi ha.
Hi ha retards.

La senyora Montserrat López puntualitza que el que es fa ara no és ampliar el límit
legal, sinó ampliar les concertacions de pòlisses de tresoreria fins a tot allò que permeti
la llei. Hem estat tan previsors com podíem ser, segons les circumstàncies, i hem fet
uns ajustos amb tot el rigor i professionalitat possibles. Mostra d’això és el tancament
que vam fer del pressupost del 2008, i també les previsions que hem fet aquest any. Ja
vam dir, quan vam fer el debat de pressupostos, que justament aquest any hauríem de
fer un esforç important en tresoreria.
Aquestes disponibilitats de tresoreria ens ajuden a fer moltes coses. Una és la de pagar
el dia a dia, l’altre és fer polítiques importants com, per exemple, el fons d’1.200.000,00
euros inicialment, per ajudar a la gent a fer rehabilitació en l’habitatge i, per tant, a
millorar les condicions de vida de ciutadans que es decideixen a fer aquestes obres i,
per tant, impulsar el sector constructiu. També ens permet fer els ajuts de caixa a les
empreses municipals perquè les condicions que nosaltres tenim d’aquests préstecs són
molt millors que les que poden obtenir les empreses.
Creiem que ara el que hem de fer és apostar més que mai i fer aquest esforç inversor
de més de 110 milions d’euros que dèiem, quan discutíem el pressupost, que era molt
important per a la ciutat a fi d’impulsar el teixit productiu.
L’altra actuació important per la qual utilitzem el tema de tresoreria és per mantenir el
pagament a 60 dies i per ajudar a les famílies que ens demanen ajornaments dels seus
tributs i assumim nosaltres aquests interessos per no gravar a aquestes famílies amb
dificultats. Si això significa que hem d’ampliar l’esforç que fem de tresoreria creiem que
ho hem de fer, perquè és necessari.

La senyora Carolina Soler comenta a la Sra. López que el seu grup municipal no té la
bola de vidre però, al mes de juliol, ja van fer una sèrie de preguntes sobre el que ja era
un clamor popular i que ja se sabia que hi havia crisi. Vostès només ho van reconèixer
al mes d’octubre. Això ja és bastant significatiu de la seva falta de previsió.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15, corresponents als membres del grup municipal Socialista
(11),

corresponents

Catalunya

Verds –

al

grup

Esquerra

municipal
Unida i

d’Iniciativa

per

Alternativa (2) i

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

11, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del grup
municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .

8 - COMPRA DE 2 LOCALS EN PLANTA BAIXA A L'EDIFICI AMB
FRONT A LA RONDA FRANCESC MACIÀ, 103-105 DE MATARÓ, I
DE 2 HABITATGES, SITUATS AL BAIX PRIMERA DEL NÚM. 19, I
AL BAIX QUARTA, DEL NÚM. 24, AMBDÓS AL PASSATGE JAUME
II EL JUST, DE MATARÓ.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“I) Aquest Ajuntament, al llarg dels anys ha adoptat diversos acords en relació a
l’adquisició de diversos departaments al Instituto de Promoción Pública de la Vivenda, la
matèria competencial del qual, ara es gestiona des de l’INCASOL, directament o a través
de l’empresa ADIGSA. Alguns d’aquests acords han quedat pendents de perfeccionar
fins a l’actualitat.
Els acords pendents, totalment o parcialment, de perfeccionar són els següents:

1) l’Acord del Ple municipal de 18 d’abril de 1991:
“Ates l’escrit tramès per l’Empresa Pública ADIGSA de 29/01/1991, pel qual s’ofereix la
venda dels locals 1 i 5 del carrer Francesc Macià, 103 (Grup Pla d’En Boet).
Ates que el 4/10/1984 l’Excm. Ajuntament de Mataró en Ple ja va acordar fer oferta de
compra d’aquests locals al “Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda” (de qui
depenien originàriament) sense que fins el dia d’avui, per diverses raons tècniques, s’hagi
formalitzat aquesta adquisició.
Ates que la Conselleria Delegada de Joventut i Esports té previst ubicar en aquests locals
el Casal de Joves del Pla d’En Boet;
Vistos els informes precedents, PROPOSO a l’Excm. Ajuntament en Ple, si s’escau,
l’adopció dels següents ACORDS:
1. Adquirir per compra venda a l’Empresa Pública ADIGSA els locals 1 i 5 del núm. 103
de la Ronda President Macià (Grup Pla d’En Boet de Mataró) amb les condicions
següents:

-

Import dels locals : 5.300.000,- pts., IVA inclòs.
Forma de pagament : al comptat, amb un descompte sobre el preu total del 5%,
quedant una despesa final de 5.035.000,- pessetes.

2. Aplicar la despesa de 5.035.000,- pts. a la partida 612/1254 del Programa d’Inversions
del Pressupost Municipal Únic de 1991.
3. Notificar el present acord a l’Empresa ADIGSA i a la Intervenció de Fons Municipals”.
En relació al mateix, es troba pendent encara la compra dels locals, tot i que l’Ajuntament
és el posseïdor dels mateixos.
2) Decret del President de la Comissió municipal informativa de Serveis Urbans de
9 de maig de 1991, que aprovà l’increment de despesa que requeria l’aplicació del
correcte tipus d’IVA aplicable a l’operació de l’acord reproduït al punt I) anterior:
“Atès que per acord de la comissió de Govern municipal de data 18 de març de 1991
(ratificat per l’Ajuntament en Ple el 18 d’abril de 1.991) es va decidir adquirir a ADIGSA
dos locals a la Rda. President Macià núm. 103, per destinar-los a Casal de Joves, per un
import de 5.035.000’- Ptes., I.V.A. inclòs, i descomptat el 5% per concepte de pagament
al comptat.

Atès que a l’hora de determinar el preu oficial de compra es va produir un error de càlcul
en menys de 285.000’- Pt.
Vistos els informes precedents i en virtut de les facultats que tinc conferides per Decret
d’Alcaldia de 3 de juliol de 1.987,
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar la despesa de 285.000’-Ptes. per concepte de diferència en
l’adquisició a l’empresa ADIGSA dels locals 1 i 5 del núm. 103 de la Rda. President Macià
(Grup Pla d’en Boet de Mataró).
SEGON.- Aplicar aquesta despesa a la partida 022/0282 del Pressupost Municipal Unic
de 1.991, d’acord amb l’informe de la Intervenció de Fons Municipal de 2 de maig de
1.991, nº 62.
TERCER.- Notificar la present resolució a l’empresa ADIGSA i a la Intervenció de Fons
Municipal.”
La despesa fou aprovada però es troba pendent d’aplicar, atès que no s’ha perfeccionat
la compra de referència.
3) L’acord del Ple municipal de 27 de desembre de 1982:
“Primer.- Ratificar en el que calgui la petició que l’alcaldia va adreçar al Sr. Deegat del
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme el 6 d’abril del 1.981, i la Propposició adoptada
per l’Ajuntament Ple en data 6 de maig del 1.981, sol.licitant del I.P.P.V. l’adquisició de 12
vivendes de Protecció Oficial promogudes al Polígon Torre Llauder, abans Espartero.
Segón.- Adquirir per compra a l’I.P.P.V. les viviendes ubicades al Polígon Torre Llauder,
que tenen els números de compte, adreçes, preus i aportació inicial que seguidament es
relacionen:
nº 305

Jaume II El Just, 20, PB, 1ª

val. 2.008.988,-

in. 100.449,-

nº 321

R. Francesc Macià, 115, 1er, 1ª

“

2.196.028,-

“ 109.801,-

nº 332

R. Francesc Macià, 115, 3er, 4ª

“

2.196.028,-

“ 109.801,-

nº424

Sant Valentí, 31, 6è, 4ª

“

2.292.937,-

“ 114.647,-

nº433

Sant Valentí, 19, 1er. 1ª

“

2.292.937,-

“ 114.647,-

nº434

Sant Valentí, 19, 1er. 2ª

“

2.338.342,-

“ 116.917,-

nº435

Sant Valentí, 19, 1er. 3ª

“

2.303.102,-

“ 115.155,-

nº436

Sant Valentí, 19, 1er. 4ª

“

2.292.937,-

“ 114.647,-

nº450

Sant Valentí, 19, 5è. 2ª

“

2.338.342,-

“ 116.917,-

nº461

Sant Valentí, 19, 8è. 1ª

“

2.292.937,-

“ 114.647,-

nº482

Sant Valentí, 9, 5è. 2ª

“

2.338.342,-

“ 116.917,-

nº 35

Jaume II El Just, 19, PB, 3ª

“

1.631.180,-

“

81.559,-

___________

___________

26.522.100,-

1.326.104,-

Tercer.- Satisfer l’import de l’aportació inicial d’adquisició de 1.326.104,- ptes. amb càrrec
al Pressupost Extraordinari d’Inversions del 1.982, segons informa Intervenció.
Quart.- Comprometre’s de consignar als Pressupostos d’Inversions dels anys següents
les quantitats corresponents a les amortitzacions anyals.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde a efectes d’otorgament dels contractes corresponents.”
Encara no s’ha executat, únicament quant a l’adquisició del pis amb matrícula 35, tot i
que l’Ajuntament disposa de l’habitatge.
4) Pel que fa al pis del passatge Jaume II el Just, 24, baix 1a, l’Ajuntament va acordar
demanar al Instituto de Promoción Pública de la Vivienda la seva adquisició, junt amb dos
pisos més (Acord de la Comissió municipal Permanent de 24 de gener de 1984).
L’Ajuntament també disposa actualment d’aquest habitatge, però no en disposa dels
altres dos pisos. ADIGSA ha informat que no li és possible oferir els altres dos pisos a
l’Ajuntament.
II) Després de diverses negociacions amb ADIGSA, la Direcció General de Promoció de
l’Habitatge, mitjançant resolucions de 28 de febrer de 2008 i 16 de febrer de 2009,
adjudicà a aquest Ajuntament els habitatges del passatge Jaume II el Just, núm. 24, baix
1a, i núm. 19, baix 3a, per 22.492,13 euros i 25.858,79 euros, respectivament.
III) ADIGSA també ha facilitat una proposta de conveni, que recull les noves condicions
de les operacions de compravenda dels locals 1 i 5 ja referenciats i dels 2 habitatges
també esmentats –tots del polígon Pla d’en Boet-, que s’han renegociat, atès el temps
transcorregut des dels acords inicials. Aquesta proposta s’ha anat consensuant entre
ambdues parts, fins a obtenir la proposta definitiva que ara es presenta.

Aquest Ajuntament creu oportú formalitzar les adquisicions per compra dels esmentats
immobles (els 2 locals i els 2 pisos), en les condicions recollides al conveni proposat.
Resulta d’aplicació la Llei 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el
que sigui bàsic, el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s¡’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 336/1988, pel qual s’aprova el
reglament de patrimoni dels ens locals, i el Codi Civil, i els articles 18, 19 i 20 de les
bases d’execució del vigent pressupost municipal.
Per tot l’anterior, proposo al Ple, si s’escau, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Substituir els acords que adoptà aquest Consistori per comprar els locals 1 i 5
de l’edifici 103-105 de la ronda President Macià (Grup Pla d’En Boet de Mataró), i per
comprar les vivendes situades al passatge Jaume II el Just, 19, baix 3a, i Jaume II el Just,
24, baix 1a, de Mataró, reproduïts a la part expositiva de la present proposta, pel següent
acord:
Adquirir a l’INSTITUT CATALA DEL SOL, amb NIF Q0840001B, mitjançant compra, el
domini de les següents finques:
-LOCALS COMERCIALS 1 i 5, situats a la planta baixa de l’immoble situat a la Ronda
Francesc Macià, avui 103-105, de Mataró, amb una superfície útil de 82,5 m2 i 84 m2,
respectivament, inscrits al Volum 2936, Llibre 21, Foli 13, Finques 1128 i 1129,
respectivament, del Registre de la Propietat núm. 3.
-L’habitatge del passatge Jaume II el Just, 24, baixos 1a, de Mataró, inscrit al Volum
2936, Llibre 21, Foli 115, Finca 1162, del Registre de la Propietat núm. 3.
Pels següents preus: 49.000 euros, 51.000 euros i 22.492,13 euros, respectivament, IVA
exclòs.
Es mantenen els acords inicials, en quant a la despesa que aprovaren.
SEGON.- Adquirir a l’empresa pública ADIGSA, amb NIF A08437840, per compravenda,
l’habitatge situat al passatge Jaume II el Just, 19, baixos 3a, de Mataró, inscrit al Volum 2,
Llibre 22, Foli 40, Finca 1212, del Registre de la Propietat núm. 3, pel preu de 25.858,86
euros, IVA exclòs.
TERCER.- Aprovar el conveni que s’adjunta com a annex I, que regula les condicions de
les transmissions referides als punts anteriors.

QUART.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació dels següents documents
comptables, a favor d’ADIGSA:
Núm. operació

import

partida

200900018488

82.884,22 eur.

2009/N/30821/31324Z/63200/

200900018491

1.772,32 eur.

2009/N/30821/31324Z/63200/

200900018493

23.391,77 eur.

2009/N/30821/31324Z/63200/

200900018496

26.893,12 eur.

2009/N/30821/31324Z/63200/

CINQUÈ.- Sotmetre l’efectivitat d’aquest acord a l’obtenció d’informe de l’operació per
part del Departament de Governació i Administracions públiques de la Generalitat de
Catalunya.
SETÈ.- Autoritzar a la consellera delegada de Serveis Centrals, Montserrat López
Figueroa, amb NIF 38.817.526-N, o a qui pugui substituir-la en el càrrec, per signar
l’escriptura pública de compravenda dels referits locals.”

La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió,
manifesta que el seu grup votarà que sí. Considerem que és una oportunitat, encara
que sigui tard... des del 1991 fins al 2009 ha plogut molt. Considerem que és
inadmissible que es faci una compra sense saber el seu destí i, a hores d’ara, la veritat
és que no ho tenim massa clar. A la darrera comissió de Serveis Centrals era una cosa
que cap dels membres presents ho tenia clar.

La senyora Montserrat López contesta que, tal com van dir a la comissió informativa, els
pisos estan destinats a habitatges socials que estan, en aquests moments, en règim de
lloguer i, per tant, ja es va dir a la comissió informativa, que mantindríem aquest ús.
També vam dir que els locals no sabíem encara perquè serien utilitzats, però que
mantindrien el mateix ús i que, en tot cas, seria social.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

-Servei de Compres i Contractacions-

9 - APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI MATARÓ BUS
PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 DE GENER A 31 DE
DESEMBRE DE 2008.
La senyora Núria Aguilar, consellera delegada de Mobilitat, presenta la proposta següent:

“Vist el contingut de l’expedient relatiu al servei públic de transport urbà col·lectiu de
viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió interessada, l’empresa gestora del qual
és CTSA-Mataró BUS, així com els plecs tècnics que regeixen la contractació, aprovats
pel Ple d’aquesta Corporació amb data de 18 de setembre de 1997.
Atesa la documentació presentada per l’empresa gestora del servei, relativa a la
liquidació definitiva de la subvenció del transport urbà de Mataró corresponent a l’exercici
2008, juntament amb l’Informe de Procediments Acordats corresponent a l’exercici 2008,
realitzat per la Societat “PricewaterhouseCoopers Auditores, SL”.
Vist l’informe de l’enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vist i plau del cap de l’expressat
servei, de data 23 de gener de 2009 relatiu a la liquidació de l’exercici 2008.
Atès el previst a la clàusules núm. 35 i 37 del plec de condicions administratives,
tècniques i econòmiques que regeix la prestació del servei públic de transport urbà
col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió interessada.
Atès que a la partida núm. 20100/513110/47000 del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat de 2008, existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa
meritada per la liquidació de l’exercici 2008 per la prestació del servei públic de transport
urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró.
En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a
l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l’estructura de costos de 2008, d’acord amb el que estableix la clàusula
37 del plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques que regeix servei
públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió
interessada, amb el resultat dels següents pesos:
•
•
•

a= 0’6500
b= 0’1366
c= 0’0703

•
•

d= 0,1431
a+b+c+d=1

Preu per quilòmetre resultant a l’any de referència 98: 2’32564 €/Km.
A partir dels factors d’actualització següents:
H2008= 6.704.783
CV2008= 164,158
IPC2008= 1,42269
Preu per quilòmetre actualitzat a l’any 2008: 3’77165 €/Km.
Segon.Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l’1
de gener a 31 de desembre de 2008, ambdós inclosos, pels següents imports:
Subvenció:
2.248.807,53 €
Abonat a compte: 1.720.190,23 €
Pendent d’abonar: 528.617,30 €
Tercer.- En conseqüència, autoritzar, disposar i reconèixer, a favor de CTSA-Mataró
BUS, la quantitat de 528.617,30 €, en concepte de liquidació del període comprès entre
l’1 de gener a 31 de desembre de 2008, ambdós inclosos, amb càrrec a la partida
20100/513110/47000 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2007 (op.
ADO núm. 200900012756).
Quart.- Autoritzar l’anotació comptable inversa per import de 430.044,08 a càrrec de la
mateixa partida del pressupost aprovat per la present anualitat 2009 (operació RC/ núm.
200900012755).”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, anuncia que la CUP hi votarà en contra, bàsicament per coherència amb el que
han estat dient sempre. El servei del Mataró Bus hauria de ser gestionat pel propi
Ajuntament, no externalitzat a través d’una empresa privada, tal com es fa ara. En el seu
moment ja vam donar idees. Vam dir que la seva complexa gestió podria fer-se
col·lectivament i públicament. Hi hauria moltes fórmules per tirar endavant un servei
públic gestionat des de l’administració, garantint el màxim de qualitat. Un cosa important
que convé destacar és la de tenir uns costos que s’adeqüin al servei que realitza.
Pensem que, a la llarga, aquest servei externalitzat surt més car a l’administració.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
comunica que el seu grup s’abstindrà en aquest punt de l’ordre del dia. Ens sap greu
perquè creiem que el servei de transport urbà de passatgers funciona bé. És la primera
vegada que, per no complir els objectius de passatgers, se sanciona l’empresa. No he
pogut evitar recordar el que va costar la redacció del primer plec de condicions del Mataró
Bus, que contemplava això, i que com abans això no hauria passat, sinó que amb el plec
anterior l’empresa hauria guanyat igualment, encara que no hagués acomplert els seus
objectius. Per tant, ja que tenim un bon servei, crec que tenim un bon plec de condicions,
esperem que aquesta baixada de passatgers, amb la nova xarxa posada en
funcionament aquest any, la puguem resoldre i puguem atraure més passatgers.
Però hi ha un punt que és el tema del vehicle de control del trànsit, contemplat en el
pressupost del Mataró Bus. Nosaltres vam demanar reiteradament que es retirés, tot i
que reconec que ara el vehicle s’adapta més que al començament al circuit de Mataró
Bus, però, malgrat tot, seguim pensant que aquest vehicle no hauria d’anar pintat com el
Mataró Bus i que el cost del conductor no hauria d’estar inclòs aquí, sinó que hauria de
ser un vehicle de la Policia Local en tots els seus aspectes. És per això que ens veiem
obligats a abstenir-nos-hi.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

18, corresponents als membres del grup municipal Socialista
(11),

corresponents

Catalunya

Verds

–

al

grup

municipal

Esquerra

Unida

i

d’Iniciativa

per

Alternativa

(2),

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal
del Partit Popular de Catalunya (3).
Vots en contra:

1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura
d’Unitat Popular.

Abstencions:

7,

corresponents

als

Convergència i Unió.

membres

del

grup

municipal

de

10 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL
SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS, I CONVOCAR
LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Mitjançant informe de data 27 d’abril de 2009, la coordinadora de compres del Servei de
Compres i contractacions d’aquesta Corporació sol·licita la tramitació de la contractació
del servei de neteja d’edificis municipals, amb una durada de quatre anys, prorrogable
dos anys més, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del c0.ontracte de fins
a 10.354.200,89 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada del contracte. A efectes
de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat de pròrroga
per dos anys addicionals, el valor estimat del contracte és de 15.531.301,33 euros, IVA
no inclòs.
Consta a l’expedient informe del secretari general i de l’interventor de Fons municipals,
ambdós de data 27/04/2009, respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius
i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la
legislació vigent sobre contractació del sector públic, així com respecte de la reserva de
crèdit per a la prestació del contracte per als exercicis 2009 a 2013.
Atès el que disposen els arts. 10, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
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. Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja d’edificis
municipals, amb una durada de quatre anys, prorrogable dos anys més, per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 10.354.200,89 euros, IVA no
inclòs, pels quatre anys de durada del contracte.
Segon. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars
que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert.

Tercer. Convocar licitació, per procediment obert, per a l’adjudicació del contracte a què
fa referència aquesta proposta. Atès que en data 20 de març de 2009 es va remetre a la
Comissió Europea l’anunci previ a que es refereix l’article 125 de la Llei de contractes del
sector públic, que l’anunci es remet per via telemàtica i que s’ofereix accés als licitadors per
mitjans electrònics als plecs i a la documentació complementària, el termini de presentació
de les proposicions serà de 24 dies naturals, comptats des de la remissió de l’anunci al
DOCE.
Quart. Atendre la despesa de fins a 10.354.200,89 euros, més 1.656.672,14 IVA no
inclòs, de la següent manera:
Exercici 2009
Partida 30401/422500/22700: 1.214.534,32 euros (operació RC núm. 18196)
Partida 30401/121810/22700: 286.620,92 euros (operació RC núm. 18197)

Exercicis 2010 a 2013
Partida 30401/422500/22700: 8.501.740,24 euros (operació RCPOS núm. 18224)
Partida 30401/121810/22700: 2.006.346,44 euros (operació RCPOS núm. 18225)

Es sotmeten els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient en les
corresponents partides dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2010 i
2013, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les
expressades anualitats.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, anuncia que el seu vot serà contrari seguint la tònica de la denúncia de la
constant externalització dels serveis. En aquest cas, teníem un col·lectiu de treballadores
que treballaven per l’Ajuntament, i ara passen a treballar per a una empresa privada i
cada dia ens arriben queixes que les condicions de treball no són les que hauríem de
considerar dignes. Denuncien un seguit d’irregularitats que l’Ajuntament no acaba
d’assumir i les externalitza també a l’empresa privada. Pensem que el servei de neteja
hauria de tornar a ser assumit per l’Ajuntament. Denunciar que, quan des de l’esquerra
algú s’omple la boca en la defensa de les condicions laborals dels treballadors, hauria de
començar per la pròpia casa i entendre que s’ha de tenir cura de la gent que treballa per
l’Administració i no traspassar aquesta responsabilitat a una empresa rentant-se’n les
mans quan hi ha problemes.

La senyora Montserrat López vol aclarir que això que el Sr. Safont.Tria ha tornat a dir
d’irregularitats en les condicions laborals de les treballadores no és així. Li ho he explicat
durant les moltes reunions que hem mantingut amb les representants d’aquestes
treballadores. També li he dit que no hi ha cap irregularitat sobre la taula. I si n’hi ha
alguna, s’ha de defensar davant d’un jutjat per aclarir aquesta situació.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15, corresponents als membres del grup municipal Socialista
(11),

corresponents

Catalunya

Verds –

al

grup

Esquerra

municipal
Unida i

d’Iniciativa

per

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:

10, corresponents als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (3) i corresponents als membres del grup
municipal de Convergència i Unió (7).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d’Obres-

11 - APROVACIÓ

DE

L’ESBORRANY

SUBVENCIONAL DE COOPERACIÓ A

DEL

CONVENI

FORMALITZAR AMB LA

GENERALITAT DE CATALUNYA PER EXECUTAR LES OBRES DEL
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL A L’ARBOÇ, ALS ENTORNS DE
VALLVERIC.
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent:

“En data 30 de setembre de 2008 la Comissió Informativa Municipal de Serveis
Territorials va acordar retirar de l’ordre del dia la proposta al Ple, relativa a l’aprovació de
l’esborrany del Conveni subvencional amb la Generalitat de Catalunya destinat a les
obres de construcció d’un Centre d’Educació Especial als entorns de Vallveric.
El motiu de presentar-la en una propera sessió estava condicionat a la necessitat
d’adequar les anualitats previstes en el Conveni amb el calendari real, tant de la redacció
del corresponent projecte executiu, com del procés d’adjudicació de les obres com de la
pròpia execució.
Una vegada ha finalitzat la redacció del projecte per part dels serveis tècnics municipals i
la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya ha elaborat un nou esborrany de conveni compatible amb els
anteriors tràmits, es presenta degudament corregida l’esmentada proposta d’aprovació
del document subvencional.
A tal efecte, el conveni té per objecte regular les relacions administratives i econòmiques
d’ambdues administracions, en ordre a la construcció i entrada en funcionament d’un nou
centre d’educació especial per atendre les necessitats d’escolarització existents.
Mitjançant aquest conveni s’estableix, entre d’altres particularitats, que el Departament
d’Educació es farà càrrec dels honoraris de redacció del projecte executiu, direcció, així
com de l’execució de les obres d’aquest nou equipament educatiu, i l’Ajuntament de
Mataró assumirà els impostos i taxes municipals per raó de les obres i la urbanització
dels entorns, garantint la disponibilitat a peu de parcel·la dels serveis necessaris.
La propietat de les obres realitzades, segons el conveni, serà de l’Ajuntament de Mataró, i
l’equipament haurà d’ésser destinat a centre d’educació especial.
Segons la clàusula segona, l’import màxim previst per als honoraris de redacció, direcció i
execució de les obres és de 3.397.298,18 € IVA inclòs, amb la següent distribució
pressupostària:
Anualitat 2009

100.000,00 €

Anualitat 2010

2.797.298,18 €

Anualitat 2011

500.000,00 €

La cooperació entre el Departament d’Educació i els Ajuntaments està prevista en la
disposició addicional 15 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i a l’article
66.3. o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya, sobre la participació dels Ajuntaments en la
programació de l’ensenyament i cooperació amb la creació, construcció i manteniment
dels centres docents.
Els articles 6 i 8 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú emparen la formalització
de convenis administratius de col·laboració en general.

L’article 55 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, contempla
les relacions interadministratives.
Els articles 303 i següents del ROAS regulen els convenis de col·laboració entre els ens
locals i altres administracions públiques.
Vist l’anterior informe jurídic.
Vistos també els informes emesos pels serveis econòmics, sobre les previsions
municipals que s’hauran de tenir en compte per assumir les despeses que es generin.
Vist que l’IME en la Comissió Informativa de Serveis Personals del dia 26 de setembre de
2008 va informar als membres de la comissió sobre l’abast d’aquest Conveni.
El conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, proposa al Ple de l’Ajuntament, si
s’escau, l’adopció dels següents A C O R D S :
Primer.- Aprovar l’anterior esborrany del conveni subvencional de cooperació a
subscriure amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per realitzar
les obres de nova construcció del Centre d’Educació Especial l’Arboç, als entorns de
Vallveric.
Segon.- Aquesta construcció estarà afectada a l’ús escolar que és inherent a la seva
activitat.
Tercer.- Comprometre’s a atendre les despeses que s’originin amb motiu d’aquest
conveni subvencionables pels conceptes que s’esmenten a l’esborrany.
Quart.- Facultar l’Alcaldia a subscriure el present conveni subvencional de conformitat
amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i l’article 51.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords mitjançant certificació al Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, i per
ofici a l’IME, als serveis municipals d’Urbanisme, Gestió Econòmica, Patrimoni,
Manteniment i Mobilitat als seus efectes.”

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
explica que el seu grup celebra que es tiri endavant la construcció d’aquesta escola. A la
comissió informativa, el nostre grup ja va preguntar sobre la gestió posterior d’aquest
edifici. La resposta es va deixar bastant a l’aire com, de fet, ho deixa el text definitiu del
conveni; no així els diferents esborranys que, en el seu dia, fixaven que “se cedirà el seu
ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que li és inherent, segons queda
reflectit en el corresponent acord del ple de l’Ajuntament”.

Ja acceptem que això pugui desenvolupar-se més endavant, però els demanaríem, a tall
d’esmena o de vot particular, que en l’acord primer, en lloc de dir: “Aprovar l’anterior
esborrany del conveni subvencional de cooperació...”, puguem dir: “Aprovar l’anterior
proposta de conveni”. En aquest cas, el nostre vot seria afirmatiu. Nosaltres entenem que
el ple no ha d’aprovar esborranys. El que nosaltres aprovem és una proposta que se’ns
porta avui aquí d’educació.

La senyora Conxita Calvo diu que sí que hi ha claredat sobre la segona part d’aquest
procés. La segona part del procés és que es gestionarà el centre des del municipi, però
no d’una manera directa. Per tant, són els termes que hem de concretar amb el
Departament d’Educació, com aquest conveni que recull les despeses que es poden
generar per tal que no recaiguin sobre el pressupost municipal. No tenim cap problema,
si no hi ha cap inconvenient jurídic, en acceptar aquesta proposta de substituir el terme
esborrany perquè, efectivament, no és un esborrany, és una proposta de conveni ferma.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, s’apunta a la celebració que s’iniciïn aquestes obres. El nostre punt discordant
és en el futur model de gestió d’aquest espai. Acabarem, com a Ajuntament, tenint la
titularitat d’un servei d’educació especial, i en principi, li pertocaria a la Generalitat
assumir aquesta responsabilitat. En aquest cas, sembla que ho acabem fent nosaltres
perquè la Generalitat no deu tenir diners o no és del seu interès. En definitiva, acabarà
tenint una gestió privada/concertada amb l’Ajuntament. Allò idoni és que fos una gestió
pública, en un espai públic. I això no serà així. Fins ara hi ha hagut una tasca molt ben
feta a la Plaça dels Bous per la Fundació Maresme. Caldria buscar un encaix difícil amb
una negociació complexa. Però, al final, hauríem d’acabar amb una gestió pública d’un
servei tan necessari per a moltíssima gent.

La senyora Conxita Calvo comenta que tots són conscients que no s’ha pogut trobar un
encaix diferent per no haver d’assumir la titularitat d’un centre d’educació especial, amb
el qual, el municipi no hauria de tenir cap mena de competència. No és una situació
només econòmica del Departament d’Educació, sinó que és una situació en què es
troben molts centres a Catalunya —al voltant de 50. El Departament no ens dóna noves
fórmules per poder resoldre aquest tema. En el cas de la nostra ciutat, és un tema que,
des del 2004, està damunt la taula i en aquest temps que el Departament d’Educació
espera per poder resoldre el tema global de l’educació especial i de a qui correspon
actualitzar-la, renovar els edificis i assumir-la com una competència pròpia de la
Generalitat, que ho és, no veiem un horitzó amb una solució diferent. En el segon
conveni entrarem en detalls de com serà aquesta gestió, un cop construït el centre.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, explica que el Sr. Secretari li comenta
que no hi ha cap problema en acceptar aquest canvi del terme “esborrany” per “proposta”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

25, corresponents als membres del grup municipal Socialista
(11),

corresponents

Catalunya

Verds

–

al

grup

Esquerra

municipal
Unida

i

d’Iniciativa

per

Alternativa

(2),

corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal
del Partit Popular de Catalunya (3) i corresponents als
membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura
d’Unitat Popular.

-Servei d’Habitatge-

12 - APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN
RELACIÓ A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ D’ESPECIAL
INTERÈS PER A LA INSTAL•LACIÓ D’ASCENSORS A LA RDA.
SANT OLEGUER.

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, presenta la proposta següent :

“El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb allò que preveu el Decret 455/2004, de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges
de Catalunya, pot signar convenis amb motiu de l’especial interès que manifesti un
ajuntament en la rehabilitació d’un conjunt d’edificis i/o habitatges, a fi de que es puguin
beneficiar de les subvencions addicionals previstes a l’article 18 del Decret esmentat.
La instal·lació d’ascensors a la via pública del conjunt d’edificis dels números 5 al 43 de la
rda. Sant Oleguer, té un especial interès per tractar-se d’edificis construïts l’any 1989, en
règim de protecció oficial, quan no era obligatòria la instal·lació d’ascensors per la seva
alçada. No disposen de pati de llum ni d’ull d’escala per a poder instal·lar els ascensors a
l’interior de l’edifici, la única alternativa és la seva col·locació a la via pública, tal com
preveu la Disposició Addicional Setena de les Normes urbanístiques del Pla general,
d’acord amb el redactat de la modificació puntual del Pla general, aprovada definitivament
el 30.05.2007.
El projecte per a la instal·lació dels ascensors en 10 escales no provoca cap efecte
estètic perjudicial pel conjunt dels edificis, els habitatges mantenen la qualitat
d’habitabilitat, presta servei a 60 famílies amb un total de 182 habitants, ha estat
consensuat amb el Servei d'Habitatge i Llicències urbanístiques de l’Ajuntament, respon a
les expectatives vers la implantació d’ascensors a la via pública, i serveix d’exemple a
seguir per a futures actuacions.
El conveni reconeix com a conjunt d’especial interès la instal·lació d’ascensors als edificis
esmentats, això permet rebre les subvencions addicionals del 10%, que podran sol·licitar
els promotors de les obres, segons el que prevegin les bases de les convocatòries anuals
d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, en funció de les
dotacions pressupostàries de cada convocatòria.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge es compromet a tramitar i resoldre les
sol·licituds d’ajuts que es presentin dins de termini i que reuneixin les condicions exigides,
i incrementar amb un 10% l’import de les subvencions.

L’Ajuntament es compromet a: 1) impulsar els acords necessaris amb les persones
titulars i ocupants dels habitatges, per tal de dur a terme l’objecte del conveni; 2) complir
les previsions detallades a l’informe previ a la formalització del conveni, i 3) fer el
seguiment i coordinació de les actuacions.
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en relació a actuacions de rehabilitació
d’especial interès per a la instal·lació d’ascensors a la via pública del conjunt d’edificis
dels números 5 al 43 de la rda. Sant Oleguer.
Segon.- Autoritzar al conseller delegat d'Habitatge, senyor Francesc Teixidó Pont, per la
signatura del conveni.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Institut Municipal d’Acció CulturalEl Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 13 i 31 per
venir referits a temàtiques coincidents.

13 - DONAR COMPTE DEL DECRET 372/09 D'ACCEPTACIÓ DE
LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE DIRECTOR-GERENT DE L'IMAC
PRESENTADA PEL SR. JOSEP PENA SANT.
El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, dóna compte del següent Decret :
“Antecedents
L’art. 8 dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Acció Cultural estableixen que entre els
òrgans de govern, administració i gestió hi haurà el Director-gerent, i l’art. 16 diu que serà
nomenat pel Ple a proposta de la Presidència.

Per acord del Ple de 13 de desembre de 2007, es va nomenar Director del PMC,
actualment IMAC, el Sr. Josep Pena Sant.
En data 16 d’abril, amb registre d’entrada 1351, el Sr. Pena ha presentat la seva renuncia
voluntària i per motius professionals, al càrrec de Director-gerent amb efectes a partir del
dia 19 d’abril.
En virtut del que estableixen els Estatuts de l’IMAC i les competències conferides per
decret de l’Alcaldia de 16 de juny de 2007
RESOLC :
Primer .- Acceptar la renuncia al càrrec de Director-gerent de l’IMAC presentada pel Sr.
Josep Pena Sant, a partir del dia 19 d’abril de 2009.
Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió del Ple que es celebri.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.”

31 - PREGUNTA QUE PRESENTA

EL GRUPS MUNICIPAL DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LA DIRECCIÓ DE L’IMAC.
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la
pregunta següent :
“En els primers mesos de l’actual mandat, el llavors Patronat Municipal de Cultura va
estar funcionant sense director i sense convocar la seva junta executiva.
Una vegada nomenat el nou director, la Junta va seguir sense constituir-se, atribuint-t’ho
al fet que s’estava preparant una modificació d’estatuts que afectava a la composició i
funcionament d’aquest organisme autònom. Aquest procés va fer que no es reunís una
nova Junta fins passat més d’un any de la constitució de l’actual Consistori. Junta que es
reuneix molt poques vegades l’any i, per tant, és habitual que només rebi informació de la
gestió sense poder intervenir adequadament en la presa de decisions.
Ara ens trobem, quan falta molt poc temps per a “Les Santes, la nostra Festa Major, en la
qual l’IMAC hi té un paper fonamental, que el director d’aquest organisme ha deixat
voluntàriament el seu lloc, fet que sorpren pel poc temps que hi portava, i no existeix cap
informació que faci pensar que una altra persona pugui fer-se’n càrrec d’una manera
immediata.
Davant d’aquesta situació, el grup municipal de CiU presenta les següents,
PREGUNTES:

Primera.- Des de quan el president de l’IMAC coneixia la intenció del Sr. Josep Pena de
deixar la direcció de l’IMAC?
Segona.- Mentre no es nomeni una nova persona per aquest càrrec, com ha resolt
l’IMAC la manca d’’un lloc com el de director i com repercuteix això en les tasques de les
persones que han de suplir aquesta mancança?
Tercera.- Quan té previst, el president de l’IMAC portar al Ple Municipal la proposta d’un
nou director per l’organisme autònom?
Quarta.- Atès que per segona vegada l’IMAC està funcionat sense director, s’ha plantejat
el govern reduir el personal d’aquest organisme autònom fent un reajust del seu
organigrama?”

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
comenta que seria una ocasió immillorable per reduir despesa municipal i deixar aquest
lloc vacant, perquè a l’Institut Municipal de Cultura hi ha sobrats tècnics amb capacitat per
poder assumir aquesta responsabilitat.

El senyor Sergi Penedès, recorda que d’aquest tema se n’ha parlat molt en el darrer
Consell Rector de l’IMAC. Per tant, cal assenyalar la incongruència de la pregunta de
Convergència i Unió que, tant en aquesta pregunta com reiteradament, ha anat parlant de
la poca eficàcia de la representació i de la participació i de la democràcia d’aquests
organismes autònoms i d’aquest Consell Rector, que diuen que es reuneix poc. I allà amb
el seu representant, en presència del Sr. Josep Pena, vam comentar tot el que va caldre:
les circumstàncies, els motius de la renúncia, com es pensava suplir aquesta mancança...
Tot això està àmpliament debatut on toca, que és en aquest Consell Rector. Si volen
parlar d’això en el ple, doncs, parlem-ne. Però insisteixo en la incongruència de la
pregunta.
Suplir aquestes funcions, Sr. Mojedano, si ho comenta vostè amb el seu representant, li
podrà explicar que no és així. L’article 8 dels Estatuts de l’IMAC diu que hi ha d’haver un
Director Gerent i explica, molt clarament, les seves funcions. Per tant, tan bon punt sigui
possible, es cobrirà aquesta plaça.

El senyor Joan Mora respon que, fins ara, qui tria els temes que es porten al ple és la
sobirania de cada grup. Considerem que és important, sobretot perquè vostè no m’ha
contestat el que jo li he dit. Des de quan coneixia vostè la intenció del Sr. Pena de deixar
la direcció de l’IMAC? Tampoc m’ha contestat que mentre no es nomeni la nova persona,
com resol l’IMAC la manca d’un lloc com la de Director i com repercuteix això en les
tasques de les persones que ha de suplir aquesta mancança? Pel que fa al tema del
reajustament de l’organigrama, jo li demano que si em contesta a la segona pregunta, jo
li podré fer referència a aquesta darrera.

El senyor Sergi Penedès recorda que totes aquestes preguntes han estat contestades en
el Consell Rector, que és on toca parlar-ne. El decret que he portat aquí no té res a veure
amb la pregunta; és perquè l’article 16 dels Estatuts de l’IMAC diu que les propostes
s’han de portar al ple, és per això!
Respecte a la quarta pregunta, dir que el Govern no s’ho ha plantejat. He dit que
pretenem complir l’article 8 que diu que s’ha de cobrir aquesta plaça. Coneixem la
intenció de renúncia pocs dies abans que fos presentada. Mentre no es nomeni una altra
persona, les funcions de Director Gerent s’han de repartir entre l’organigrama existent,
com a qualsevol empresa, Sr. Mora.

El senyor Joan Mora diu al Sr. Penedès que si hagués contestat les preguntes al principi
s’haguessin entès una mica més. És evident que l’organigrama s’ha de fer càrrec de les
funcions del Director Gerent.
També hem de posar de manifest que, per desgràcia, ens trobem amb un Govern que,
no sabem per què, segons quins càrrecs duren poc. Hi ha força àrees amb baixes a mig
mandat. I no és que tinguessin coneixement de la renúncia uns dies abans; fa mesos que
això corre per la ciutat. Crec que s’ha dilatat molt i vostè ha perdut una oportunitat molt
bona per dir-nos com pensava fer la contractació, quins procediments pensava seguir i
no em pot tornar a dir que vostè això ja ho ha dit en el Consell.

El senyor Sergi Penedès comenta que creu que el Sr. Mora desconeix els Estatuts de
l’IMAC on està regulat com es fa una contractació i les funcions del Director Gerent.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

DEL

PARTIT

POPULAR

DE

CATALUNYA

PER

DEMANAR QUE S’ESTUDIÏ LA POSSIBILITAT DE CREAR UN PARC
LÚDIC DE MUNTANYA, AL NORD DE LA CIUTAT.
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la Proposta següent :
“En l’actual situació econòmica és necessari buscar iniciatives que ajudin a potenciar
l’economia local. En aquest cas es tracta d’una proposta lúdica, ja que creiem que és un
sector que pot ajudar a reactivar econòmicament la ciutat i, per tant, no ha de quedar de
banda.
Tot i ser conscients que hi ha un centre d’aquestes característiques a la comarca, aquest
Grup Municipal creu que podria aprofitar-se l’entorn natural que ofereix el nord de la ciutat
(Parc Forestal o Turó de Cerdanyola) per crear un espai lúdic que permeti la realització
de diferents activitats relacionades amb la natura: esports d’aventura, com el canopy;
rutes guiades per conèixer la flora i la fauna del sector; excursions; circuits amb tirolines,
ponts..etc, que fos complementari o alternatiu al de Dosrius.
D’aquesta manera posaríem a l’abast de tots els nostres conciutadans una nova manera
de familiaritzar-se amb l’entorn natural. Aquest parc lúdic, apte per a totes les edats, no
només podria suposar una nova font d’ingressos i la creació de nous llocs de treball, sinó
que ajudaria a potenciar Mataró al mateix temps que acostaria una part del nostre entorn
a alguns ciutadans que la desconeixen
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple els següents
ACORDS
1.- L’Ajuntament de Mataró farà les actuacions oportunes per elaborar un estudi que
determini la idoneïtat de crear espai lúdic. “

La senyora Alícia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat,
comenta que s’ha quedat parada perquè havia estat comentant amb el Sr. Ferrando
passar la proposta de resolució a prec.

El senyor Juan Carlos Ferrando diu que no hi ha cap problema, sempre que hi hagi un
compromís, per part del Govern, de fer un seguiment del tema i de comunicar, en
comissió, tots els estudis dirigits a potenciar aquestes activitats i zones de la ciutat.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, manifesta el seu desacord amb aquest model d’activitats i, específicament, que
es faci a zones forestals. Jo li faig el prec que aquesta proposta la reconverteixi en un
altre model que ens permeti als mataronins conèixer molt més de prop el que és la zona
forestal. I el que vostès en diuen un parc, ho podríem convertir en un centre d’informació,
de divulgació, que fomenti el coneixement dels nostres entorns, de la fauna. Molta gent
desconeix aquesta realitat que tenim a tocar de la ciutat. Potser, seria més interessant
reconvertir la seva proposta lúdica en una proposta informativa que permet gaudir d’una
manera més àmplia de la natura.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, explica que
també veia la proposta de resolució complicada i entén que si això canvia a un prec és
d’una altra manera.
El nostre grup havia treballat la idea donant indicacions a l’IMPEM —que per això tenim
aquest institut— de cara a què gestioni, com cregui oportú, l’avaluació de la potencialitat
que tenim en relació amb aquest tema. Això donaria l’oportunitat de contactes amb
aquest sector i, al final, que es pugui decidir si és possible tirar endavant això en terrenys
municipals, o bé cal incentivar a la iniciativa privada a què pugui tenir algun terreny ociós
a la ciutat per poder-lo dedicar a alguna d’aquestes activitats.

El senyor Juan Carlos Ferrando contesta al Sr. Safont-Tria que comparteixen totalment la
seva proposta. Creiem que és una proposta oberta. El que vostè ha demanat, nosaltres
ja ho havíem demanat en altres ocasions. La proposta d’informació, fins i tot als nens,
podria potenciar molt les visites a zones forestals per veure els ocells i la natura. Tot això

és positiu. Però hem de tenir en compte que la cultura atrau, però no tant com la diversió.
Qüestions en les que la gent gaudeix tenen una mica més d’atractiu.
Respecte el que ha dit el Sr. Mora, hi estem d’acord. Pensem que si hi ha propostes
d’algú que vulgui entrar en aquest tema, a nivell d’iniciativa privada, molt millor. Però
sempre hi ha d’haver algú com l’IMPEM que sigui pioner i tuteli el tema i que no es mori
en un expedient. Pensem que ha de ser l’IMPEM que ha de tirar endavant el tema; no
oblidem que són zones amb una qualificació urbanística molt determinada que
necessiten una implicació clara del consistori.

La senyora Alícia Romero diu que sí que acceptaran el prec perquè el que demana el
Partit Popular és que s’estudiï la possibilitat que en el Parc Forestal o en el Turó de
Cerdanyola hi puguin haver activitat lúdiques. És veritat que el Sr. Safont.Tria i el Sr.
Mora comentaven una altra cosa que a nosaltres ens sembla molt raonable i oportú: el
tema de conèixer la flora i la fauna del sector. Recordar, però, que al Parc Forestal tenim
un pla director que estableix uns usos i unes oportunitats.
En tot cas, des de l’IMPEM estudiarem quines són aquestes línies i aquestes oportunitats
que hi poden haver en aquests espais. I, evidentment, crec que no ha de ser
l’administració local que impulsi aquesta activitat econòmica, sinó que hauria de ser el
sector privat. Estudiarem aquesta possibilitat, ho informarem en una comissió informativa
expressant les oportunitats que hem detectat i si es pot o no realitzar, tenint en compte
les condicions urbanístiques, perquè en alguns casos són zones forestals i haurem de
veure què ens permet el Pla General en relació amb l’activitat econòmica.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, especifica que no només tenim el Pla
General, sinó també el Pla Especial del Parc Natural del Montnegre-Corredor que està,
en aquests moments, en revisió. Per tant, tinguem molt en compte les figures
urbanístiques d’aquest espai que, bàsicament, té vocació d’espai natural. Però, en tot
cas, s’accepta el prec.

15 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER LA
MEMÒRIA HISTÒRICA REPUBLICANA.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la proposta següent :
“Mataró ha estat i vol ser una ciutat capdavantera en la recuperació de la memòria
històrica republicana de 1931-39 i de la lluita antifranquista.
Cal destacar l'esforç realitzat per diverses entitats, particulars i el mateix Ajuntament,
dirigit a recollir testimoniatges, reparar a les víctimes, estudiar i recuperar fets, persones i
espais de la memòria.
En aquest sentit, com a botó de mostra, cal esmentar algunes actuacions recents com
ara:
- Els homenatges ciutadans que any rere any recorden els brigadistes internacionals
morts als hospitals de sang i que són enterrats al cementiri de Mataró.
- El monument del Camí de l'exili, impulsat per l'associació dels Marxaires Mataró-Canigó,
que han senyalitzat un GR i que cada any organitzen la travessa de l'exili, en record de
totes les persones que es veieren forçades a marxar de casa nostra per evitar les
represàlies.
- Les passejades impulsades des del moviment veïnal per donar a conèixer els
monuments de la memòria republicana i l'experiència del cooperativisme obrer.
- Les jornades "Mataró anys 30, recuperem la nostra història" organitzades per la
comissió de la Memòria Històrica del Consell Municipal de la Gent Gran.
- La inauguració, després d'una llarga reivindicació per part del Grup de Recerca de la
Memòria Històrica de Mataró, del monument que recorda els mataronins afusellats per la
Dictadura franquista.
- Els estudis biogràfics de Joan Peiró, la transcendència del qual supera l'àmbit estricte
de Mataró.
Aquesta sensibilitat ciutadana envers el nostre passat més recent posa de manifest la
necessitat d'implicar l'Ajuntament de Mataró en la tasca reparació moral i material de les
víctimes i, sobretot, en la recuperació de la memòria col·lectiva com una expressió de
cohesió democràtica.
D'altra banda, atès que:
- Diverses persones, historiadors, historiadores i entitats memorialistes de la ciutat han
demanat que es recuperi el nom d'AVINGUDA DE LA REPÚBLICA en l'actual Ronda
Alfons XII.
- Enguany commemorem els 70 anys de la retirada i l'exili republicà.

- L'exigència de veritat, justícia i reparació no serà efectiva fins que l'Estat espanyol no
anul·li tots els judicis sumaríssims del franquisme.
Des del Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), proposem al Ple de
l'Ajuntament de Mataró els següents acords:
1 - Recuperar el nom d'Avinguda de la República en l'actual Ronda d'Alfons XII, tal com
figurava en el nomenclàtor de 1931, greument alterat pel primer l'Ajuntament franquista.
2 - Impulsar la recerca, l'estudi i el reconeixement de l'exili mataroní; recuperant el màxim
de documentació que hi faci referència: com ara la carta signada per l'Alcalde Ramon
Molist en què agraeix al municipi nord-català de Sant Llorenç de Cerdans l'acollida
donada als exiliats.
3 - Instar el Govern de la Generalitat perquè exigeixi a l'Estat espanyol l'anul·lació de tots
els judicis sumaríssims instruïts per la Dictadura franquista contra ciutadans de Mataró i
de tot Catalunya. “

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
recorda que en l’època de la República la Ronda es deia Avinguda de la República i que
això va ser canviat posteriorment, però és que en el moment en què es va instaurar la
República es va produir també un canvi, perquè el primer nom originari que va tenir
aquest carrer va ser el d’Avinguda o Ronda d’Alfons XII. Per tant, aquest argument que
vostè utilitza cau pel seu propi pes. Penso que hem de ser rigorosos històricament. A
més a més, pel que jo sé, era un rei generalment estimat pels mataronins. Era un
moment en què els noms no s’imposaven des de Madrid, sinó que es decidien en l’àmbit
local. Li vull recordar que el primer líder republicà mataroní, que era una persona
vinculada a Pi i Maragall, era Salvador Palmerola, que ja té un carrer en aquesta ciutat,
com el tenen també els alcaldes Cruixent i Abril o com el té Pablo Iglesias i altres
personatges. Vull dir que això és una cultura de la no confrontació, d’intentar tancar
ferides i que tots plegats mirem endavant. Jo penso que la seva proposta va en sentit
contrari.
Quant al punt segon, en què parla vostè de l’Alcalde Ramon Molist, jo no crec que
justament en aquest camí de la reconciliació el Sr. Molist pugui ser un exemple. Va ser
un alcalde que va ordenar, sota la seva responsabilitat, la destrucció del Retaule de
Santa Maria del segle XVIII, obra d’un important autor català.
Respecte al punt tres, de la mateixa manera que demana vostè això, també podríem dir
que tots els títols acadèmics que s’han donat durant el Franquisme quedessin anul·lats.
Aleshores, els metges, enginyers, advocats, etc., no podrien ser reconeguts pel seu títol.

Crec que hem de fer una altra anàlisi de les coses. L’any 1978 a Catalunya es va produir
un referèndum per la Constitució que va ser majoritàriament aprovat, i allà es va donar un
pas important per poder tancar les ferides que dèiem abans.
A més, hi ha una altra qüestió, en un temps com aquest, en què molts mataronins estan
patint una forta crisi econòmica, penso que no hem de dedicar les nostres energies a
tornar a obrir ferides d’aquest tipus. Per cert, a l’Alcalde Molist se li podria demanar
alguna responsabilitat per algunes coses que van passar en aquesta ciutat.
Quant a la reflexió que volia fer, miri Sr. Safont-Tria, jo crec que vostè és un bon polític
des del punt de vista del seu electorat i de la seva ideologia, però també hi ha raons
objectives per pensar que és així. És vostè una persona compromesa amb la seva
ideologia, però jo li diria que intenti estar compromès, amb la mateixa intensitat, pel bé de
la societat en general i no només que el compromís sigui en termes ideològics.
Quan vaig llegir la seva proposta, llegia un llibre de l’escola de Palo Alto, que és una
escola molt reconeguda a nivell lingüístic i a nivell psicològic perquè ha impulsat una
teoria molt innovadora de les relacions humanes, i el personatge més destacat d’aquesta
escola és un senyor que es diu Paul Watzlawick. Ell té un llibre que es diu “Lo malo de lo
bueno” en què parla de la tendència humana a solucionar els conflictes amb solucions
que ell anomena “claricians”. Aquestes solucions tenen la característica que no només
eliminen el problema, sinó tot allò relacionat amb ell. Aquest és el problema d’aquest
país. És un problema històric que la transició va provar de solucionar de forma prudent,
sense intentar implantar una solució de tipus “clarician” pel que havia estat el passat
tràgic d’aquest país. Per tant, mesurar la dosi, forma part del remei. No hem d’excedirnos en intentar satisfer la nostra ideologia trencant la convivència del país. Pensar en
l’ètica dels efectes més que en l’ètica dels principis forma part d’una justícia equilibrada.
El problema d’aquest país és l’atur, la crisi, la confrontació i són també aquests que
creuen que la memòria ve més de la ideologia que no pas de l’experiència, com creuen
els països avançats i civilitzats.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, comenta que
aquesta és una de les propostes de resolució que van molt bé per al grup que les
presenta, per tenir cura d’una certa “parròquia”. Però, tampoc estan exemptes d’un cert
“ganxo”.
Aquí ens barreja dos temes: un és que nosaltres pensem que s’ha d’anar a la divisió del
Nomenclàtor. Efectivament, l’Avinguda de la República havia tingut abans el nom de
Ronda Alfons XII, per tant, aquí hi ha canvis que hauríem de discutir i jo no sóc qui per
fer-ho, tenim la comissió del Nomenclàtor perquè ho faci. Els suggereixo que els hi enviïn,
venint del seu grup, perquè els especifiquin si està parlant de la República catalana o de
la República espanyola però, en tot cas, que ho discuteixin ells.
Estem tots d’acord en recuperar la memòria històrica. Per tant, si ens retira les
referències al Nomenclàtor, és a dir, el punt 1 va fora, i del punt 2 s’acaba el màxim de
documentació que hi faci referència, sense entrar més enllà, i això ho deixem en mans
dels historiadors, doncs molt bé. I pel que fa al punt 3 tampoc hi tenim cap problema.

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, en nom del Govern municipal farà
una proposta de modificació dels acords, si el Sr. Safont-Tria l’acceptés.
D’entrada, a la part expositiva dir que reconeix la feina feta de les entitats, historiadors
locals i particulars. La sensibilitat històrica també està en el Govern col·laborant amb
aquestes entitats.
Comenta que en el primer Ajuntament democràtic de la ciutat es va encarregar a una
Comissió ciutadana la modificació efectiva dels vials de Mataró relacionats amb la
dictadura franquista i la recuperació dels noms populars. Aquest treball va ser aprovat i
aplicat l’any 1982, es van recuperar noms de la segona república però se’n van deixar
alguns com aquest que vostè assenyala. Des de llavors no s’ha efectuat cap altre canvi
de denominació, essencialment per evitar les greus afectacions que comporten entre la
ciutadania.

Entrant en la part resolutiva de la proposta, proposa els canvis següents:
1. Recuperar el nom de l’Avinguda de la República al Nomenclàtor mataroní.
2. Recopilar el màxim de documentació sobre l’exili mataroní per impulsar-ne la
recerca i estudi.

3. Instar el Govern de la Generalitat perquè exigeixi a l'Estat espanyol l'anul·lació
de tots els judicis sumaríssims instruïts per la Dictadura franquista contra
ciutadans de Mataró i de tot Catalunya.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, comenta al Sr. Mojedano que personalment ell està compromès amb la seva
ideologia però també amb el benestar col·lectiu. En general, quan es parla de psicologia i
de les persones, tothom coincideix en què, quan algú té un problema, és bo no enterrar-lo
i deixar-lo en un racó, sinó, encarar-lo i veure què ha passat i treure’n alguna cosa de tot
allò. És el que aquí estem fent. La nostra història ha estat una història sagnant que ha
creat conflictes i aquí estem reclamant que aquests conflictes, que van estar en contra
d’una democràcia aprovada pel nostre poble, els recuperem com un llegat que forma part
de la nostra història. Penso que això és positiu per a tothom. És positiu saber d’on venim,
saber que aquella guerra ens ha portat molt anys de foscor i és bo per a nosaltres i per a
les futures generacions perquè no es tornin a repetir coses que no ens agradarien.
Abans que aquesta avinguda es digués Avinguda de la República es deia Alfons XII, però
era una avinguda que es va posar en un moment de la dictadura de Primo de Rivera i,
per tant, al meu entendre, no és legítim. M’haurà d’explicar d’on ha tret que el borbó
Alfons XII era un borbó estimat, perquè el que jo he llegit no en parla d’aquesta estimació.
Al contrari, el seu fill, l’Alfons XIII, que va accedir al regnat de les Espanyes amb només
16 anys, va ser un rei que va acceptar la dictadura de Primo de Rivera. Va ser un rei que
el seu bust el teníem present en aquesta sala de plens i que el 14 d’abril de 1931, en
plena celebració de la segona república, els propis mataronins van entrar a aquesta sala
de plens i van llençar el bust des d’aquest bacó que té vostè a la seva esquena al pati,
com a rebuig a una dinastia borbònica que havia estat tan nefasta per als interessos dels
mataronins. Per tant, aquesta estimació la té mal entesa.
Respecte a la proposta del Sr. Penedès, dir que em decep perquè m’hagués agradat que
la Ronda Alfons XII recuperés el seu nom com a Ronda de la República. Que això vingui
des d’un govern que es fa dir d’esquerres penso que és decebedor. M’agradaria que,
algun dia, l’Avinguda de la República formi part del Nomenclàtor de la ciutat. Per tant, una
mica a contra cor li acceptaré l’esmena que vostè fa, però reivindicant que seria
interessant que poguéssim recuperar el nom de la Ronda com Alfons XII. A més, és un
carrer on la majoria de les cases estan ja pel terra i, a nivell postal, seria ben senzill.

Pel que fa al segon punt, nosaltres hem citat textualment el Sr. Ramon Molist per la seva
transcendència. El Sr. Ramon Molist era un alcalde de la CNT. Jo personalment he llegit
aquesta carta i he pogut copsar l’emoció d’un alcalde, tot i patir unes condicions molt
dures d’un exili, que mostrava la seva dignitat i el seu agraïment a un poble nord català
que, amb els braços oberts, va rebre uns exiliats i uns polítics que arribaven en les pitjors
condicions.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, entén que la part expositiva es deixaria
igual a partir de la proposta que s’acceptaria del Sr. Penedès. La part dispositiva, el punt
1, quedaria de la següent manera: “Recuperar el nom d’Avinguda de la República en el
Nomenclàtor de la ciutat”. El segon punt seria: “Recopilar el màxim de documentació
sobre l’exili mataroní per impulsar-ne la recerca, estudi i reconeixement”. I el tercer punt
quedaria tal com està.
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23, corresponents als membres del grup municipal Socialista
(11),

corresponents

Catalunya

Verds

–

al

grup

Esquerra

municipal
Unida

i

d’Iniciativa

per

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) .
Vots en contra:

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

Abstencions:

Cap.

16 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL
TRAÇAT DEL TREN ORBITAL.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la proposta consensuada amb els grups municipals del govern PSC,
ICV-EUiA i ERC :
“En aquests moments es troba en fase d’exposició pública el Pla Director Urbanístic de
Reserva de Sòl per a la futura Línia Orbital Ferroviària (LOF), que ha d’unir les ciutats de
la segona corona de l’arc metropolità de Barcelona des de Mataró a Vilanova i la Geltrú.
La construcció de noves estacions de tren i enllaços que comportarà el tren orbital són
aspectes positius per a la nostra ciutat, perquè contribuiran a potenciar el transport públic
a tot el conjunt de l’àrea.
D’altra banda, tant el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró vigent com el posterior
Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner preveuen la preservació de les Cinc Sènies
com a espai agrícola protegit, d’un gran valor ecològic, social, econòmic i cultural i
promoure la seva reactivació a través d’un futur Pla Especial.
El dibuix que es posa a exposició pública per part del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat inclou un tram que passa pel mig de les Cinc Sènies i
que situa una estació de tren fora del nucli urbà i uns tallers ferroviaris damunt una
explotació agrària d’alt rendiment, cosa en la qual la ciutat no pot transigir.
L’Ajuntament ha de ser el garant que les Cinc Sènies, en tota la seva integritat, mantindrà
la condició de zona agrícola protegida d’un gran valor ecològic, social, econòmic i cultural.
És per això que cal que l’Ajuntament manifesti el seu desacord a aquesta reserva de sòl
mentre no es respecti l’activitat agrícola protegida de les Cinc Sènies- Precisament en
aquest sentit s’hi han manifestat els afectats i caldrà que s’hi expressi l’Ajuntament amb la
formulació d’al·legacions.
Per tot plegat, el grup municipals de la CUP, PSC, ICV-EUiA i ERC proposa al Ple
l'adopció dels acords següents:
1.- Encomanar al Govern Municipal el desenvolupament, durant aquest mandat, del pla
especial de les Cinc Sènies per tal de preservar-les com a pulmó verd i espai agrícola
protegit de la ciutat.
2.- Instar el Departament de Política Territorial i Obres Públiques a estudiar un traçat
alternatiu que no afecti l’activitat agrícola preservada pel Pla General de Mataró i pel Pla
Director Urbanístic del sistema Costaner actuals.
3.- Encomanar al govern municipal de Mataró que dialogui més a fons amb la part
directament més afectada: la pagesia, i que en tingui en compte l'opinió.

4.- Ampliar el procés participatiu perquè les entitats i el conjunt de la ciutadania puguin
opinar i debatre sobre el planejament urbanístic i el desplegament de les infrastructures
ferroviàries que necessita Mataró. “
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
recorda que avui els acompanyen un grup de ciutadans que estan aquí per reivindicar allò
que legítimament creuen. L’última vegada que ens va acompanyar un grup de veïns, el
Sr. Alcalde deia que jo ja estava en campanya. Ara estem en precampanya de les
eleccions europees i la meva intenció no és tornar a insistir en aquell debat, que crec que
ja va quedar clar. A més, en el seu moment hi haurà instàncies on es pugui reproduir.
Sí diré que el tren orbital és una infrastructura de transport molt important per a la nostra
ciutat. Hi ha una proposta de resolució d’aquest grup municipal que parla d’una altra
qüestió capital també per a nosaltres i que són les comunicacions. Transport i
comunicacions són dos elements importantíssims per a l’economia del nostre territori.
Tothom d’aquí o la gran majoria estan d’acord amb el tema del tren orbital. Però aquesta
proposta que es presenta avui fa referència a altres qüestions. Aquí es parla, entre altres
coses, d’intentar incrementar el debat participatiu urbanístic d’aquesta ciutat i de la
preservació de les Cinc Sènies com a espai agrícola. Aquesta segona qüestió, en les
condicions en les que s’està tractant en aquest moment i en el que s’ha decidit mantenir,
és un error tan garrafal que algun dia ens n’adonarem de les seves dimensions i de
l’hipoteca que això suposa per al futur d’aquesta ciutat. Molts de vostès ho saben, però
políticament és millor dir el que vostès estan dient.
Quant a la transparència del debat urbanístic, dir que està en absoluta contradicció amb
el que nosaltres hem vingut anunciant reiteradament en aquest ple, mentre vostès estan
actuant de forma contrària, que és amagar el debat urbanístic i no fent les coses com
s’han de fer, que és haver anat a una revisió del Pla General oberta, transparent, on
pogués participar la ciutadania i la gent qualificada tècnicament i no anar fent una
modificació rere l’altra i condicionant el futur de la ciutat. El tema del tren orbital s’ha
tractat en comissió informativa, ens consta que hi ha hagut contactes amb la
representació dels pagesos, però hi ha altres parts afectades per un traçat alternatiu amb
les que convindria parlar, perquè les persones que viuen en aquella zona de la ciutat no
són només els pagesos. Per totes aquestes qüestions, el posicionament d’aquest grup
serà d’abstenció.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, també recorda
que aquest tema es va discutir al seu dia. Coincidim en què aquest debat hauria de ser
una mica més obert, perquè és una infrastructura importantíssima, sobretot perquè és
probablement l’única manera en què podrem resoldre els nostres problemes de transport
en el futur, ja que estem parlant encara de reserva de sòl i ningú ha posat data ni diners
sobre la taula. Estic d’acord en què s’ha de parlar amb tothom afectat i estem d’acord que
aquest tema hauria de comportar una revisió del Pla General. Nosaltres ja hem presentat
una al·legació davant del Departament d’Obres Públiques de la Generalitat per tal que
aquest traçat minimitzi el seu impacte i se’n vagi fora d’aquest espai agrícola. És perquè
s’estudiï aquest traçat, però no en marquem cap de concret perquè per a això ja hi ha els
tècnics, i s’ha de buscar un equilibri entre el que és tècnicament possible i el que és
econòmicament realitzable. Hi donarem suport perquè està en al línia de la proposta que
nosaltres ja hem presentat, com deia abans, treballant des de l’ombra i que ha estat
agraïda des del sector agrari de la ciutat.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, indica que hi ha hagut un
procés de consens en aquesta proposta de la CUP. Era un proposa política, és a dir, que
fixava un seguit de paràmetres polítics que s’han llegit respecte al treball que haurà de
venir. Que no serà, només, un treball polític, sinó també tècnic, perquè es tracta de trobar
aquella alternativa millor per als objectius que pretenem. Aquests són dos: que es faci la
línia orbital ferroviària i que es preservin les Cinc Sènies. Com que tenim molt clar que ha
de ser així, no ens ha costat gaire trobar una posició de consens. La línia orbital
ferroviària és un projecte de país, no és una cosa menor, perquè pot garantir una millor
mobilitat de la majoria de ciutadans de Catalunya i ens incorpora al conjunt de municipis
de la segona regió metropolitana en igualtat de condicions amb una regió que és de les
més competitives del sud d’Europa.
També és un projecte estratègic de ciutat. Primer, perquè estén el servei ferroviari al
conjunt de la ciutat. Corregim una paradoxa, que és que siguem els primers en arribar al
mon del ferrocarril a Espanya al 1848 i, en canvi, avui tinguem un servei ferroviari lluny de
casa de la majoria dels ciutadans. És un factor de dinamisme per a aquests barris que
veuran una nova estació de ferrocarril que, com dic, els connecta amb aquestes regions

metropolitanes i amb les seves infrastructures transnacionals. Posa també a la ciutat al
centre d’aquest nucli de competitivitat i enllaça amb l’actual variant de la línia de la costa,
el que permet, també, noves oportunitats per al nostre front marítim. Per això és tant
estratègic i ho hem de fer. Però ho hem de fer bé.
Hi ha hagut un procés de participació que cal ampliar, hi estem d’acord. S’ha reunit el
Consell del Medi Ambient, el Consell Assessor Urbanístic, la Comissió Especial per les
Cinc Sènies, es reunirà el Consell de Ciutat i es reunirà tothom que vulgui per parlar
d’aquestes qüestions i per incorporar el màxim de sensibilitats i de visions ja en aquest
procés i posteriorment en les següents fases (avantprojecte, projecte, etc.). L’objecte és
intentar que hi hagi una posició municipal de consens, en aquest primer moment, amb un
conjunt d’al·legacions que es presentaran els propers mesos o setmanes, de cara a
l’exposició pública d’aquest primer tràmit. Un dels elements de debat és l’afectació que
pot tenir a les Cinc Sènies. I aquí entrem en l’altre objectiu.
És un projecte estratègic de país i de ciutat la preservació de les Cinc Sènies. No ho
podem reduir a un discurs d’allò políticament correcte. Els espais lliures ens fan més
atractius a tots els nivells com a ciutat i en el conjunt de tota l’àrea metropolitana. En
segon lloc, l’activitat agrícola és competitiva. Té futur al segle XXI. Ara bé, innovant, amb
una política de producte molt més avançada que la que estem acostumats, però té futur. I
com que el govern ho té clar, defensa els límits del Pla General del 96, defensa el Pla
Director Urbanístic del Sistema Costaner que la Generalitat d’esquerres va aprovar per
protegir aquest espai, i està disposat a elaborar el Pla Especial de les Cinc Sènies, en
aquest mandat també, amb el consens que faci falta. En aquest sentit, hi ha una petita
rectificació a incorporar que —suposo que el Sr. Safont-Tria no hi tindrà inconvenient—
és en un punt que diu: ”emplaçar l’Ajuntament de Mataró”, i seria “emplaçar el Govern”.
Més que res perquè algú s’emporti la feina de tirar endavant aquestes coses. L’objectiu,
en conjunt, d’aquesta proposta i del treball que estem fent nosaltres i altres grups
municipals, és el de fer compatibles aquestes Cinc Sènies i la línia orbital ferroviària.

El senyor Xavier Safont-Tria explica que des del seu grup municipal també han fet un
treball intens buscant alternatives a aquest traçat. La proposta inicial és molt agressiva i
ha tingut molt poc en compte la realitat de Mataró. Calia una resposta perquè, com a
ciutat, ens fem respectar. Es fa difícil traçar una reserva de sòl sense tenir clar quin és el

projecte. Ara no sabem si el tren anirà soterrat o si anirà per sobre. Li agafo la paraula al
Sr. Bassas amb aquest compromís en la defensa de l’espai agrícola. No coincidim tant en
el tema dels processos participatius. És cert que hi ha un protocol, que hi ha reunions,
però la gent en surt decebuda perquè no hi ha aquesta interacció. S’explica el que s’està
fent però no s’escolta. Jo reclamo que aprenguin a escoltar perquè, a la llarga, vostès
també en sortiran beneficiats.

El senyor Joan Mora comenta que quan un veu els traçats inicials, es veu que es
marcava una estació fora de la trama urbana, quan una estació de tren d’aquestes està
pensada per donar servei als ciutadans. Aquesta estació estaria donant en més d’un 66%
de servei a l’espai agrari de les Cinc Sènies, a Can Quirze i als polígons. Per tant, aquí la
gent té tot el dret a pensar en què aquesta defensa no s’està fent d’una manera tan clara
com pugui semblar. Per tant, vull que entenguin que quan es crea el neguit que es crea,
també té aquest sentit.

El senyor Ramon Bassas vol aclarir algunes coses.
Primer, el projecte de reserva de sòl sí inclou, de forma informativa, quines serien les
característiques d’aquest projecte respecte a si aniria o no soterrat. Per això, creiem que
la proposta d’al·legació haurà de tractar del soterrament o no, i de quins trams.
En el procés participatiu sí que s’escolta tothom. La prova és que, a continuació
d’aquestes trobades, s’han creat grups de treball informals, amb persones que han
proposat coses per incorporar les al·legacions.
Aquest mapa que ha ensenyat el Sr. Mora no és de l’Ajuntament de Mataró, és el de la
Generalitat. Ja vam dir que nosaltres no estàvem d’acord amb algunes de les coses
d’aquest mapa. El que ha fet l’Ajuntament, així que l’ha tingut, és explicar-lo. Una de les
coses en què no estàvem d’acord és que l’estació es posés fora de la trama urbana.
Potser no som nosaltres els que no escoltem. La defensa clara de les Cinc Sènies aquest
govern l’ha fet sempre.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, comenta que el Sr. Safont-Tria diu que
ells defensen les Cinc Sènies ple rere ple i que ell no en té cap dubte. Però aquest
Govern ho defensa d’acord en acord, perquè va ser aquest Govern el que va
desprogramar les Cinc Sènies i va preservar-ne el caràcter agrícola en el Pla General del
96. Per cert, alguns no van votar aquest Pla General. Per tant, el mèrit està repartit entre
els pagesos que fan possible que això continuï sent una zona agrícola i els governs
municipals que han apostat per aquesta zona agrícola.
És aquest govern que ha donat ple recolzament al Pla Director del Sistema Costaner.
Cada vegada que m’han preguntat he dit el mateix: “les Cinc Sènies, espai agrícola
protegit”, perquè jo hi crec com vostè, Sr. Safont-Tria. Crec en la seva importància
estratègica com a territori, com a espai lliure. Amb pagesos o sense pagesos. Tant de bo
sigui amb pagesos! Perquè els espais lliures tenen valor en si mateixos. És la primera
finestra al nord de Barcelona i la serralada litoral s’aboca al mar. Millor amb pagesos
perquè hi haurà activitat econòmica, activitat agrícola.
I, Sr. Mora, aquesta és la proposta del Departament, no és la nostra. No hi estem d’acord
amb aquesta proposta. No estic d’acord en què hi hagi una estació de tren a l’altre costat
de les Cinc Sènies, a l’altre costat de la Riera de Sant Simó. I no tant per l’afectació que
pugui tenir en la gent que ha d’anar a buscar el tren, que també, sinó perquè no vull que
hi comenci a haver coses a l’altre costat de la Riera de Sant Simó. No vull caps de pont.
Sí que haurem de convenir en el caràcter estratègic d’aquesta infrastructura per a Mataró
i per a Catalunya. A partir d’aquí, mantenir la viabilitat ferroviària i preservar l’espai
agrícola 100%, el màxim possible, amb les mínimes afectacions al subsòl que hi hagi
d’haver. Amb l’afectació urbanística mínima, perquè aquestes famílies que tinguin
marcada la línia sobre les seves finques, sigui el menor temps possible; perquè no hagin
d’estar 10, 12 o 15 anys amb la hipoteca pendents que no s’hi pot fer res perquè per allà
hagi de passar el tren. Aquesta serà la línia argumental de les nostres al·legacions al
Departament de Política Territorial d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Amb la idea que el tren sigui viable, perquè el creiem imprescindible per a la ciutat. La
modificació ferroviària que es pot permetre fer aquest ferrocarril segurament serà la
modificació més important en la trama urbana de la ciutat de Mataró dels darrers
decennis. D’un impacte similar al de la Via Europa o superior. Perquè canvia radicalment
les polaritats de la ciutat i permet que milers de ciutadans tinguin el tren prop de casa

seva. Les al·legacions les discutirem amb vostès tan bon punt estiguin més madures
tècnicament.

El senyor Joan Mora agraeix al Sr. Alcalde la seva claredat. Si a les comissions,
concretament a la de les Cinc Sènies, hagués parlat amb aquesta claredat avui ens
haguéssim estalviat això. Permeti’m que li faci un puntualització: jo sóc nacionalista, però
vostè també, el que passa és que en aquest país girem les coses. En tot cas, no ho
discutirem ara.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, replica que no és nacionalista ni dels uns
ni dels altres. Si em vol dir federalista, a molta honra.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponents als membres del grup municipal Socialista
(11),

corresponents

Catalunya

Verds

–

al

grup

Esquerra

municipal
Unida

i

d’Iniciativa

per

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) .
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

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

17 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

DEL

PARTIT

POPULAR

DE

CATALUNYA

PER

DEMANAR QUE L’AJUNTAMENT INSTI A LA GENERALITAT A FER
UN ESTUDI DE VIABILITAT SOBRE LA INSTAL•LACIÓ D’UNA
TORRE REPETIDORA AL MAR.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la proposta següent:
“La difícil orografia del Maresme dificulta i encareix molt tot el que està relacionat amb la
captació d’ones o imatges a través dels diferents repetidors que hi ha situats a la
comarca.
Tenint en compte que no tots els maresmencs tenen garantida al 100% la cobertura del
senyal de ràdio, de mòbil i de la TDT, amb els desavantatges i inconvenients que això
suposa, i tenint també present que a l’abril del 2010 s’apagarà definitivament el senyal
analògic de televisió, aquest Grup Municipal creu que una bona solució seria instal·lar
una antena repetidora al mar, a uns cinc o sis km de la costa aproximadament, per poder
donar cobertura a tota la comarca.
El fet d’instal·lar-la al mar podria ser una bona solució a nivell tècnic, ja que podria
afavorir la captació d’imatges i so d’una manera més fàcil i nítida, i minimitzaria també
l’impacte ambiental i visual que suposaria la instal·lació de diferents repetidors per la
nostra geografia.
El PPC, a través del seu Grup Parlamentari al Parlament de Catalunya, ja ha presentat
una Proposició no de Llei per demanar un estudi a la Generalitat que determini, o no, la
viabilitat d’aquest projecte.
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple els següents
ACORDS
1.- L’Ajuntament de Mataró, com a màxim representant de la ciutadania, tirarà endavant
les gestions oportunes per instar a la Generalitat perquè faci un estudi per determinar la
viabilitat d’aquest projecte.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, explica que no és tècnic i que no pot respondre si seria viable, o no, la proposta.
Em sembla que darrere del tema de les antenes hi ha no només un problema tècnic, sinó

també un problema de lleis. Segons tinc entès, l’antena de Collserola també podria ser un
bon punt per repartir el senyal i que arribés a la comarca del Maresme. Però, per una
qüestió de lleis, això no pot ser. Abans de tirar endavant estudis tècnics per situar noves
antenes hem de veure si amb algunes modificacions de l’actual infrastructura podem
solucionar la qüestió.

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via
Pública, anuncia el seu vot contrari, no perquè no estiguin a favor de la millora del senyal,
sinó perquè entenen que hi ha d’haver altres línies a explorar. Ens consta que el
Conseller de Cultura de la Generalitat ha parlat d’aquest tema amb el Secretari d’Estat de
Telecomunicacions, el Sr. Francesc Ros. Hem consultat tècnics i puc dir-li que la
instal·lació d’una antena al repetidor per a tot el Maresme és molt complicat i,
tècnicament, hi ha molt dubtes de la seva viabilitat. La distància de la costa —entre 7 i 15
quilòmetres—, la possibilitat que la mateixa aigua ocasioni reflexes que deformin o
mitiguin el senyal, el subministrament d’energia i la infrastructura que ho suporti són
temes a solucionar, sense perdre de vista el cost final i els problemes en permisos per
possibles interferències en rutes marítimes.
La línia de treball prioritària seria fer un estudi dels punts sense cobertura i mirar com es
poden solucionar des de terra. En aquest sentit, dir-li que el Consorci de la TDT està
treballant en la millora del senyal per tal que arribi a tothom en condicions òptimes. Convé
anunciar que el proper dia 21 l’alcalde té previst anar a Madrid per tractar aquest tema
amb el Secretari d’Estat de Telecomunicacions.
En qualsevol cas, entenem que intentem trobar una solució possibilista de tal manera que
tampoc defugim que hi hagi altres solucions, en cas que amb aquestes no n’hi hagués
prou. Podríem estar parlant de múltiples antenes, perquè el front de la comarca del
Maresme és molt complexa. No hi ha garanties que totes les valls i tots els turons tinguin
cobertura des del mar amb una sola antena —Dosrius, per exemple. La complexitat de la
seva proposta amb un sol punt d’acord és molt difícil de poder assolir.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el seu
vot d’abstenció. Si bé estem absolutament d’acord i va en la línia del nostre petit estudi,
també som conscients que la proposta és imaginativa i que la tecnologia avança, tant la
de la generació d’energia, com la de l’acumulació, en el cas que es faci per ones i en
moments que no n’hi pugui haver, així com de la capacitat de poder emetre amb un
senyal que no emeti distorsions.

El senyor Pau Mojedano dedueix, per les paraules del Sr. Mora, que la proposta no els
sembla malament. Vostè no ha negat que aquesta sigui una possibilitat factible, efectiva i
eficaç per poder millorar els problemes de comunicació. Per tant, vostè contempla que
aquesta pugui ser una bona solució. Li puc dir que hi ha un director general del Govern
que ha dit que era una bona idea i alguna altra persona, autoritat en la matèria.
El que sí que li puc dir, Sr. Melero, és que, més enllà del problemes polítics que pugui
suposar votar una proposta de l’oposició, no entenc que vostès, que constantment estan
parlant de la necessitat de millorar les comunicacions en aquesta comarca i reduir el cost
—estem parlant que la inversió hauria de ser essencialment privada— no hi estiguin
d’acord, perquè no li estic demanant cap compromís estrany ni més enllà del raonable. Li
demano, senzillament, que el Govern de la ciutat insti l’administració de la Generalitat i,
posteriorment, si això fos viable, a qui té la competència, que seria l’Estat, a què es faci
aquest estudi que pugui determinar si aquesta infrastructura es pot portar a terme, o no.

El senyor Francesc Melero concreta que no hi ha cap problema polític, és simplement un
problema tècnic. Nosaltres pensem que hi ha d’haver una altra línia prioritària, no només
aquesta de malbaratar recursos, en el sentit que hi hagi alguna possibilitat de trobar una
solució més raonable. Les opinions de directors generals o d’altres personalitats a què
vostè feia esment tampoc estan avalades per estudis tècnics. Nosaltres sí que tenim la
informació que li deia sobre la dificultat de tot plegat. Hauríem de fer allò que sigui
tècnicament possible i econòmicament viable. I estaríem completament d’acord en
millorar l’aspecte tècnic de la cobertura de la comarca.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, aclareix que no sap perquè s’està
discutint això, perquè és un assumpte de la comarca. Que ho discuteixin al Consell
Comarcal, que per això són el govern de la comarca.
La segona qüestió és que es confonen les coses. La comarca del Maresme rep la senyal
analògica i de TDT de Collserola i amb Collserola hi ha una cobertura gairebé absoluta
del territori, excepte el de la comarca que, històricament, ha mirat cap a Rocacorba. I les
antenes estan orientades cap a Rocacorba. No podem pretendre que els ciutadans
tinguis dues antenes. Els ciutadans han de tenir una sola antena que miri cap a
Collserola. I amb Collserola, la Secretaria General de Telecomunicacions de la
Generalitat i el Consorci Maresme Digital estan fent un estudi molt acurat dels nivells de
cobertura de les senyals analògica i de TDT. Allà on ha calgut reforçar els repetidors,
perquè l’orografia de la comarca és la segona més complicada de Catalunya, s’han
construït desenes de repetidors que han construït els ajuntaments —aquí els privats no
apareixen mai— que donen cobertura a aquelles zones dels pobles d’interior que tenen
dificultats de recepció. És el cas d’Argentona, de Vilassar de Dalt, de Premià de Dalt,
d’Alella i de tots aquells pobles que necessiten repetidors per rebre el senyal tant digital
com analògic. Per tant, la Secretaria General de Telecomunicacions de la Generalitat ja
està desplegant tot un pla d’actuació amb inversió per garantir que, allà on es veia la
analògica, es vegi la TDT, i millorar la cobertura. I tenim els mapes, els podem ensenyar,
perquè estem treballant colze a colze, perquè nosaltres ens recolzem en aquest sistema
de repetidors.
Una altra cosa és que la TDT local, el multiplex en el que està TV Mataró, Maresme
Digital, Canal Català, no pot sortir perquè el pla tècnic nacional no permet emetre fora del
territori del propi consorci. Per una raó, perquè si emets fora del teu territori, envaeixes,
amb el teu senyal, altres territoris. Nosaltres no hauríem de veure la televisió de
l’Hospitalet ni la de Badalona, perquè estan en el nostre territori. Bé, hi ha una
salvaguarda, i és que sempre que un senyal envaeixi un territori en el qual hi hagi més
gent que la que, en principi, tu tens atorgada com al teu propi territori.
El que estem fent, des del Consorci, és treballar la possibilitat de trobar una antena que,
en la línia de Collserola, doni cobertura per la TDT local. Les altres TDT continuaran

sortint de Collserola —Tele5, TV3, el Canal 33, la Sexta, Quatro. Per tant, no hi ha
problema de cobertura a la comarca, més enllà d’algun racó de pagès.
Quan tu vas a una altra administració amb una proposta de resolució has de tenir unes
certes garanties que és viable. I abans de fer això —per això li acceptaríem com a prec—
volem fer algunes consultes. Ja li ha anunciat el Sr. Melero que el dia 21 me’n vaig a
Madrid a parlar amb el Secretari d’Estat de Comunicacions. I no fa gaire dies estava
parlant amb el Director General, el Sr. Carles Mundó. Per tant, ja ens estem bellugant.
Si vostè ho passa a prec, nosaltres li acceptem, fem els estudis previs i després si l’hem
de portar com a proposta de resolució, cap problema. Però no ens obligui a anar amb una
proposta de resolució d’entrada d’un tema que no en tenim garanties que sigui, ni tan
sols, viable ni que solucioni els problemes ni que sigui necessari.

El senyor Pau Mojedano comenta al Sr. Alcalde que li agrairia que no li donés consells
sobre com ha de gestionar les propostes el seu grup. Li puc dir que en el Consell
Comarcal hi ha presentada una proposta igual, que hi ha presentada una proposició no
de llei en el Parlament de Catalunya, que també creiem que és un escenari idoni.
Nosaltres hem cregut sempre que Mataró ha de liderar la comarca. Li demanaria que
aquests paternalisme el guardi per al seu grup municipal i no ens aconselli com
gestionar el nostre grup, dit això cordialment.
Tècnicament em reconec ignorant en molts aspectes d’aquesta qüestió i, per això, hem
fet consultes i ho hem parlat amb empresaris, amb operadors i amb gent de
l’administració vinculada a aquestes qüestions. Vostè té raó, ja hi ha Collserola, però és
que aquest seria el millor complement possible per a les comunicacions de la comarca.
Continuem pensant que aquesta és una bona proposta. El que es demana avui aquí no
és que l’Ajuntament de Mataró insti a fer aquesta torre, sinó que s’estudiï, que és
justament el que vostès estan dient.

El senyor Alcalde explica que si aquesta torre ha de millorar el 10% que pot ser de la
comarca, el cost que pot tenir pot ser brutal. El cost s’ha de tenir en compte. Jo no
pretenc donar-li cap mena de consell. En tot cas, jo podia haver fet una altra cosa que és

no haver acceptat aquesta proposta aquí i haver-la posat a la part de davant, com a
declaració institucional, perquè l’Ajuntament de Mataró no ha de fer absolutament res, i
instar les altres administracions. I no ho hem fet. Ho hem posat aquí perquè entenem que
pot ser un tema interessant per parlar-ne. I per això li he dit que ho passi a prec i fem les
consultes que convingui, però amb la cautela necessària. No amb una proposta de
resolució que és un document que s’envia a un munt de gent.
D’altra banda, ignorava que Sr. López s’havia avançat i havia presentat això al Consell
Comarcal. Gràcies per la informació. En tot cas, si no accepten passar-ho a prec ho
votarem.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

Vots en contra:

16, corresponents als membres del grup municipal Socialista
(11),

corresponents

Catalunya

Verds

–

al

grup

municipal

Esquerra

Unida

i

d’Iniciativa

per

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) .
Abstencions:

7,

corresponents

als

membres

del

grup

municipal

de

Convergència i Unió.

FORA DE CONVOCATÒRIA
Conclòs l’apartat de propostes de resolucions i abans d’entrar a Precs i Preguntes, el Sr.
Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’han presentat una proposta de
modificació de les ordenances fiscals per introduir la subvenció als interessos
d’ajornaments i fraccionaments per a famílies que sol·licitin instruments de cobertura
social, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió plenària :

La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (26).

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER INTRODUIR LA SUBVENCIÓ
ALS INTERESSOS D’AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS PER A FAMÍLIES
QUE SOL.LICITIN INSTRUMENTS DE COBERTURA SOCIAL.
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Antecedents
L’Ajuntament de Mataró ha acordat una sèrie de mesures per ajudar als ciutadans a fer front a la
crisi que ens afecta.
Una d’aquestes mesures te per objectiu
preveuen dos tipus d’accions:

estimular la liquiditat econòmica, i per assolir-lo es

-

Afavorir la liquiditat de les empreses mantenint els terminis de pagament de l’Ajuntament
en 60 dies

-

Facilitar el pagament dels impostos:
Ampliant els terminis de fraccionament o ajornament: pels deutes
compresos entre els 1.500 i els 6000 euros, el termini serà fins els 18 mesos; pels
deutes superiors als 6000 euros, el termini serà com a màxim fins a tres anys.
Establint una subvenció dels tipus d’interès del fraccionament o
ajornament per aquelles famílies que s’adrecin a serveis socials sol·licitant
instruments de cobertura social.

Aquestes mesures per facilitar el pagament dels impostos (fraccionament o ajornament i subvenció
dels tipus d’interès que se’n deriven) suposen una modificació per aquest exercici 2009, dels
articles 45 i 46 del CAPÍTOL VII de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
Els esmentats articles tenen en l’actualitat el redactat següent:
“Article 45
En tot cas, quan s'atorgui l'ajornament o el fraccionament de pagament, s'acreditarà l'interès de
demora.
S'exigirà la prestació de garantia, excepte en els supòsits previstos en l’article 82 de la Llei
general tributària i l'art. 34 de la Llei general pressupostària i allò que es disposa en l'article
següent d'aquesta ordenança.
La garantia del pagament que podrà exigir l'òrgan competent per la concessió de l'ajornament o
fraccionament consistirà en la constitució d'aval bancari, com a norma general. Quan es justifiqui
que no és possible obtenir aquest aval solidari de l’entitat de crèdit, l’òrgan competent pot admetre
altres formes de garantia suficient, com la hipoteca o la penyora.
En aquells casos en què s'exigeixi garantia, aquesta s'haurà d'aportar dintre dels 30 dies següents
al de la notificació de la concessió, que estarà condicionada a la seva presentació en forma.

Transcorregut el termini sense la seva formalització, restarà sense efecte l'acord de concessió,
havent-se d'efectuar l'ingrés abans de la finalització del període voluntari, i si aquest ja ha
transcorregut o el deute ja es trobés en executiva, es continuarà el procediment de
constrenyiment, previ advertiment efectuat en el requeriment de garantia.
La garantia cobrirà l'import principal del deute, els interessos de demora, més un 25% de la suma
d'ambdues quantitats, per temps indefinit o com a mínim per un termini que excedeixi almenys 6
mesos des del venciment dels terminis concedits.

Article 46 - Criteris de concessió i denegació d'ajornaments o fraccionaments:
1. S'ajornarà o fraccionarà el pagament dels deutes d'import superior a 150,25 euros. Només
excepcionalment es concediran per imports inferiors.
2. S'ajornaran o fraccionaran els deutes per un termini màxim de sis mesos, en un altre cas
s'estarà subjecte a allò que disposa l'apartat següent.
3. Es dispensa de garantia el pagament fraccionat o ajornat per termini inferior a sis mesos i/o per
quantia inferior a 1.502,53 euros
4. En els supòsits que, per causes imputables a l’Administració, es liquidin de cop rebuts
corresponents a més d’un exercici, el fraccionament es realitzarà de la següent manera:
El termini màxim serà de sis mesos. Els tres primers mesos seran sense interessos. Els altres tres
seran amb interessos.
5. En cas de diverses sol·licituds, dintre del període voluntari, s'acumularan a efectes d'aplicar els
punts anteriors.
6. A l'efecte d'aplicar aquestes normes, el càlcul de l'import del deute inclou el principal (sense
recàrrec). Els imports i períodes restaran per fraccions iguals.
7. No es concedirà el fraccionament o l'ajornament a aquells que tinguin deutes pendents de
pagament en executiva, llevat que siguin l'objecte de la sol·licitud d'ajornament o,
excepcionalment, s'acordi el contrari.
En tot cas, es requereix que en l'expedient consti l'informe del tresorer sobre l'esmentat extrem.
8. Excepcionalment, els criteris relacionats en els apartats anteriors poden ser modificats
justificadament per l'òrgan competent en la resolució del fraccionament o ajornament.
9. La justificació de la situació de tresoreria del sol·licitant haurà de ser acreditada a requeriment
de l’òrgan competent, i sempre que l'interessat no pugui complir els termes de les condicions
generals previstes en els apartats anteriors. En el primer cas la justificació documental haurà de
presentar-se en el període de prova que s'obrirà a l'efecte; i en el segon supòsit la documentació
s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud.
10. La prova sobre la situació de tresoreria del sol·licitant podrà consistir en qualsevol prova
admesa en dret, i en tot cas haurà d'aportar la següent documentació:
Persones físiques:
-

Còpia de l'última declaració de l'IRPF de la unitat familiar o la de cadascuna dels cònjuges.

En el cas que no tinguin obligació de formular aquella declaració, segons normes de
l'IRPF, es presentarà declaració signada dels ingressos anuals del sol·licitant i, en el seu cas, del
cònjuge.
Còpia de l'última declaració de l'IVA, en el seu cas.
Persones jurídiques:
-

Còpia de l'última declaració de l'Impost de Societats.
Còpia de l'última declaració anual de l'IVA.

En l'expedient haurà de constar l'informe de Gestió Tributària sobre els conceptes pels quals
tributa el sol·licitant i membres de la unitat familiar, i el certificat de padró d'habitants sobre les
persones que conviuen amb el sol·licitant, en el supòsit de persones físiques”.

Per incorporar les mesures proposades, es proposa modificar aquests esmentats articles amb el
redactat que en negreta es ressalta:
“Article 45
En tot cas, quan s'atorgui l'ajornament o el fraccionament de pagament, s'acreditarà l'interès de
demora.
Per aquelles famílies que s’adrecin a Serveis Socials sol·licitant instruments de cobertura social, es
subvencionarà l’ interès de demora que resulti del fraccionament o ajornament.
S'exigirà la prestació de garantia, excepte en els supòsits previstos a l’article 82 de la Llei
general tributària, que són i l'art. 34 de la Llei general pressupostària i allò que es disposa en
l'article següent d'aquesta ordenança.
La garantia del pagament que podrà exigir l'òrgan competent per la concessió de l'ajornament o
fraccionament consistirà en la constitució d'aval bancari, com a norma general. Quan es justifiqui
que no és possible obtenir aquest aval solidari de l’entitat de crèdit, l’òrgan competent pot admetre
altres formes de garantia suficient, com la hipoteca o la penyora, la fiança personal i solidària
prestada per dos contribuents de la localitat de reconeguda solvència i altres mitjans que es
considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la garantia en qualsevol de les formes
ressenyades, de conformitat amb el que preveu l’article 27 d’aquesta mateixa Ordenança.
En aquells casos en què s'exigeixi garantia, aquesta s'haurà d'aportar dintre dels 30 dies següents
al de la notificació de la concessió, que estarà condicionada a la seva presentació en forma.
Transcorregut el termini sense la seva formalització, restarà sense efecte l'acord de concessió,
havent-se d'efectuar l'ingrés abans de la finalització del període voluntari, i si aquest ja ha
transcorregut o el deute ja es trobés en executiva, es continuarà el procediment de
constrenyiment, previ advertiment efectuat en el requeriment de garantia.
La garantia cobrirà l'import principal del deute, els interessos de demora, més un 25% de la suma
d'ambdues quantitats, per temps indefinit o com a mínim per un termini que excedeixi almenys 6
mesos des del venciment dels terminis concedits.
Article 46 - Criteris de concessió i denegació d'ajornaments o fraccionaments:
1. S'ajornarà o fraccionarà el pagament dels deutes d'import superior a 150,25 euros. Només
excepcionalment es concediran per imports inferiors.

2. Els deutes fins a 1.500 euros s’ajornaran o fraccionaran per un termini màxim de sis mesos i
els obligats al seu pagament estaran dispensats de la constitució de garanties.
3. Els deutes entre 1.500 euros i 6.000 euros, s’ajornaran o fraccionaran per un termini de fins a
divuit mesos.
4. Els deutes superiors a 6.000 euros, s’ajornaran o fraccionaran per un període màxim de tres
anys.
4. En els supòsits que, per causes imputables a l’Administració, es liquidin de cop rebuts
corresponents a més d’un exercici, el fraccionament o ajornament, es realitzarà de la següent
manera:
El termini màxim serà en funció de la quantia reclamada i segons les normes fixades anteriorment.
Els tres primers mesos seran sense interessos. Els altres tres seran amb interessos.
5. En cas de diverses sol·licituds, dintre del període voluntari, s'acumularan a efectes d'aplicar els
punts anteriors.
6. A l'efecte d'aplicar aquestes normes, el càlcul de l'import del deute inclou el principal (sense
recàrrec). Els imports i períodes restaran per fraccions iguals.
7. No es concedirà el fraccionament o l'ajornament a aquells que tinguin deutes pendents de
pagament en executiva, llevat que siguin l'objecte de la sol·licitud d'ajornament o,
excepcionalment, s'acordi el contrari.
En tot cas, es requereix que en l'expedient consti l'informe del tresorer sobre l'esmentat extrem.
8. Excepcionalment, els criteris relacionats en els apartats anteriors poden ser modificats
justificadament per l'òrgan competent en la resolució del fraccionament o ajornament.
9. La justificació de la situació de tresoreria del sol·licitant haurà de ser acreditada a requeriment
de l’òrgan competent, i sempre que l'interessat no pugui complir els termes de les condicions
generals previstes en els apartats anteriors. En el primer cas la justificació documental haurà de
presentar-se en el període de prova que s'obrirà a l'efecte; i en el segon supòsit la documentació
s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud.
10. La prova sobre la situació de tresoreria del sol·licitant podrà consistir en qualsevol prova
admesa en dret, i en tot cas haurà d'aportar la següent documentació:
Persones físiques:
Còpia de l'última declaració de l'IRPF de la unitat familiar o la de cadascuna dels cònjuges.
En el cas que no tinguin obligació de formular aquella declaració, segons normes de
l'IRPF, es presentarà declaració signada dels ingressos anuals del sol·licitant i, en el seu cas, del
cònjuge.
Còpia de l'última declaració de l'IVA, en el seu cas.
Persones jurídiques:
-

Còpia de l'última declaració de l'Impost de Societats.
Còpia de l'última declaració anual de l'IVA.

En l'expedient haurà de constar l'informe de Gestió Tributària sobre els conceptes pels quals
tributa el sol·licitant i membres de la unitat familiar, i el certificat de padró d'habitants sobre les
persones que conviuen amb el sol·licitant, en el supòsit de persones físiques”.
Fonaments de dret
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la modificació de
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
A l'empara del que preveu l'article 17 d'aquesta esmentada llei, procedeix en primer lloc que el Ple
aprovi provisionalment la modificació proposada.
L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és el ple de
la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per majoria simple.

Per tot això, la sotasignada proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2009, una modificació dels articles 45 i 46 del
CAPÍTOL VII de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
El redactat que es proposa per aquests dos articles és el següent:
“Article 45
En tot cas, quan s'atorgui l'ajornament o el fraccionament de pagament, s'acreditarà l'interès de
demora.
Per aquelles famílies que s’adrecin a Serveis Socials sol·licitant instruments de cobertura social, es
subvencionarà l’ interès de demora que resulti del fraccionament o ajornament.
S'exigirà la prestació de garantia, excepte en els supòsits previstos a l’article 82 de la Llei
general tributària, que són i l'art. 34 de la Llei general pressupostària i allò que es disposa en
l'article següent d'aquesta ordenança.
La garantia del pagament que podrà exigir l'òrgan competent per la concessió de l'ajornament o
fraccionament consistirà en la constitució d'aval bancari, com a norma general. Quan es justifiqui
que no és possible obtenir aquest aval solidari de l’entitat de crèdit, l’òrgan competent pot admetre
altres formes de garantia suficient, com la hipoteca o la penyora, la fiança personal i solidària
prestada per dos contribuents de la localitat de reconeguda solvència i altres mitjans que es
considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la garantia en qualsevol de les formes
ressenyades, de conformitat amb el que preveu l’article 27 d’aquesta mateixa Ordenança..
En aquells casos en què s'exigeixi garantia, aquesta s'haurà d'aportar dintre dels 30 dies següents
al de la notificació de la concessió, que estarà condicionada a la seva presentació en forma.
Transcorregut el termini sense la seva formalització, restarà sense efecte l'acord de concessió,
havent-se d'efectuar l'ingrés abans de la finalització del període voluntari, i si aquest ja ha
transcorregut o el deute ja es trobés en executiva, es continuarà el procediment de
constrenyiment, previ advertiment efectuat en el requeriment de garantia.

La garantia cobrirà l'import principal del deute, els interessos de demora, més un 25% de la suma
d'ambdues quantitats, per temps indefinit o com a mínim per un termini que excedeixi almenys 6
mesos des del venciment dels terminis concedits.
Article 46 - Criteris de concessió i denegació d'ajornaments o fraccionaments:
1. S'ajornarà o fraccionarà el pagament dels deutes d'import superior a 150,25 euros. Només
excepcionalment es concediran per imports inferiors.
2. Els deutes fins a 1.500 euros s’ajornaran o fraccionaran per un termini màxim de sis mesos i
els obligats al seu pagament estaran dispensats de la constitució de garanties.
3. Els deutes entre 1.500 euros i 6.000 euros, s’ajornaran o fraccionaran per un termini de fins a
divuit mesos.
4. Els deutes superiors a 6.000 euros, s’ajornaran o fraccionaran per un període màxim de tres
anys.
4. En els supòsits que, per causes imputables a l’Administració, es liquidin de cop rebuts
corresponents a més d’un exercici, el fraccionament o ajornament, es realitzarà de la següent
manera:
El termini màxim serà en funció de la quantia reclamada i segons les normes fixades anteriorment.
Els tres primers mesos seran sense interessos. Els altres tres seran amb interessos.
5. En cas de diverses sol·licituds, dintre del període voluntari, s'acumularan a efectes d'aplicar els
punts anteriors.
6. A l'efecte d'aplicar aquestes normes, el càlcul de l'import del deute inclou el principal (sense
recàrrec). Els imports i períodes restaran per fraccions iguals.
7. No es concedirà el fraccionament o l'ajornament a aquells que tinguin deutes pendents de
pagament en executiva, llevat que siguin l'objecte de la sol·licitud d'ajornament o,
excepcionalment, s'acordi el contrari.
En tot cas, es requereix que en l'expedient consti l'informe del tresorer sobre l'esmentat extrem.
8. Excepcionalment, els criteris relacionats en els apartats anteriors poden ser modificats
justificadament per l'òrgan competent en la resolució del fraccionament o ajornament.
9. La justificació de la situació de tresoreria del sol·licitant haurà de ser acreditada a requeriment
de l’òrgan competent, i sempre que l'interessat no pugui complir els termes de les condicions
generals previstes en els apartats anteriors. En el primer cas la justificació documental haurà de
presentar-se en el període de prova que s'obrirà a l'efecte; i en el segon supòsit la documentació
s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud.
10. La prova sobre la situació de tresoreria del sol·licitant podrà consistir en qualsevol prova
admesa en dret, i en tot cas haurà d'aportar la següent documentació:
Persones físiques:
Còpia de l'última declaració de l'IRPF de la unitat familiar o la de cadascuna dels cònjuges.
En el cas que no tinguin obligació de formular aquella declaració, segons normes de
l'IRPF, es presentarà declaració signada dels ingressos anuals del sol·licitant i, en el seu cas, del
cònjuge.
Còpia de l'última declaració de l'IVA, en el seu cas.

Persones jurídiques:
-

Còpia de l'última declaració de l'Impost de Societats.
Còpia de l'última declaració anual de l'IVA.

En l'expedient haurà de constar l'informe de Gestió Tributària sobre els conceptes pels quals
tributa el sol·licitant i membres de la unitat familiar, i el certificat de padró d'habitants sobre les
persones que conviuen amb el sol·licitant, en el supòsit de persones físiques”.

Segon.- Exposar al públic aquests acords provisionals
l'Ajuntament.

en el tauler d'anuncis de

Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província
i en un dels diaris de major difusió de la província.
Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin
afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.”

El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, comenta que creu que aquesta proposta és molt important per a la lluita
contra la crisi i per ajudar al teixit industrial. Nosaltres hi votarem en contra perquè
aquesta proposta és una millora però insuficient i estableix un punt de tall en els 6.000
euros. Els deutes inferiors a 6.000 euros tenen un termini per demanar un aplaçament de
només 18 mesos. Les superiors a aquesta quantitat tenen un termini de 3 anys.
Considerem que aquest punt de tall és excessiu. Creiem que s’hauria de baixar a 3.000
euros. Les empreses que tenen deutes amb l’Ajuntament —brosses, IBI...— també
acostumen a tenir deutes amb altres entitats —Hisenda, Seguretat Social... Per tant,
donar una oportunitat a empreses que tenen un deute amb l’Ajuntament de,

per

exemple, 4.000 euros amb un termini de només 18 mesos no soluciona la seva situació.
Demanaria que es portés a terme un estudi del que els estic explicant, encara que
aquesta proposta s’acabi aprovant perquè vostès són majoria.

La senyora Montserrat López considera que aquest tall de 6.000 euros és una quantitat
molt elevada, tenint en compte que engloba els tributs municipals. No és la suma dels
tributs municipals, sinó que és per cada tribut municipal i, per tant, cobreix, segons els
nostres estudis, la realitat d’aquests moments. Una de les altres mesures importants que
apliquem per ajudar les empreses és la de continuar pagant a 60 dies per facilitar la
liquiditat de les empreses per poder fer altres pagaments, sobretot, als seus treballadors i
proveïdors.

El senyor Juan Carlos Ferrando explica que el que estan demanant és la capacitat
normativa legal de poder pagar un deute en 3 anys i no en 18 mesos.

La senyora Montserrat López recorda que quan es supera la xifra de 6.000 euros el
termini és de 3 anys. Som molt flexibles perquè estudiem cadascun dels casos per
intentar ajudar, en la mesura de les nostres possibilitats, fins i tot, de vegades, passantnos de la normativa amb l’afany d’ajudar la gent.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23, corresponents als membres del grup municipal Socialista
(11),

corresponents

Catalunya

Verds

–

al

grup

Esquerra

municipal
Unida

i

d’Iniciativa

per

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) .
Vots en contra:

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

Abstencions:

Cap.

En aquests moments marxa de la sessió el Sr. Oriol Batista, regidor del grup municipal
Socialista.

PRECS I PREGUNTES

18 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS HABITATGES DE
PROMOCIÓ PÚBLICA DEL CARRER CHURRUCA.
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la pregunta següent :

“Hem sabut per la premsa que els habitatges de promoció pública que s’estan fent al
carrer Churruca 84-86 surten a un preu que va dels 109.000 als 176.000 euros, en funció
de la seva superfície. Segons aquesta estimació, una vivenda de protecció oficial de 36
metres quadrats es vendrà per 109.000, als quals s’hi ha d’afegir un traster (que té un
preu d’entre 3.700 i 4.800€), i un pàrquing que val 29.000€). És a dir: que un pis protegit
de 36 metres quadrats surt per 141.700€.
Aquest Grup Municipal creu que, a part de ser desproporcionat, aquest projecte és de
dubtós èxit, ja que en aquests moments es pot adquirir un habitatge amb més prestacions
a un preu inferior. A més, creiem que aquests preus estan fora de mercat.
És per aquests motius que presentem les següents:
PREGUNTES
1. Els preus apareguts a la premsa s’ajusten a la realitat?
2. Quina resposta ha tingut aquesta oferta d’habitatge de protecció oficial?
3. S’ha plantejat una gestió diferent pel que fa a les futures noves promocions, per tal
d’evitar despropòsits com aquest?
4. Si els habitatges, en les actuals condicions, no es venen, té el Govern Municipal
pensada alguna alternativa?”

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, comenta que aquest és un
tema que es va discutir en el Consell d’Administració de PUMSA i Prohabitatge i que el
que explicarà ara és una repetició del que es va tractar en aquests consells. Els preus
apareguts a la premsa s’ajusten a la realitat i no estan fora de mercat. El dilluns vaig fer
una última comprovació amb dades reals de promocions que estan, en aquests

moments, a la venda, amb dades contrastades amb l’Associació de Constructors i
Promotors de Barcelona i els preus d’aquest habitatges, que estan regulats per la llei,
estan entre un 25% i un 40% per sota dels preus de mercat

vigents en aquests

moments, que ja han experimentat una rebaixa significativa respecte als preus de l’any
2008.
Quant a les preguntes 2 i 3, dir que hem obert un registre únic de sol·licitants que permet
una comunicació més ràpida, permet que tinguem per al futur un termòmetre de quines
són les necessitats de la gent. Hem tingut, a data de dilluns, 97 consultes, de les quals,
s’han interessat pel projecte 4 o 5 —estem parlant de 9 habitatges. Històricament, la gent
s’acostuma a animar els últims 10 o 15 dies. Si no es venen farem una proposta en el
Consell d’Administració de PUMSA i de Prohabitatge en el sentit d’incorporar els pisos
que no s’hagin venut o bé a les bosses d’habitatge o bé destinar-los a reallotjaments
urbanístics.

19 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA PER TAL QUE ES MILLORI EL SERVEI
DELS CONTENIDORS DE LA BROSSA A LA ZONA DEL CARRER
DE LA COMA.
El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
fa decaure la pregunta per haver-li estat contestada pel Sr. Francesc Melero abans
d’entrar al Ple municipal.

20 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE UNS MURALS
GRAFITS FETS SOBRE LES PARETS DEL PARC CENTRAL, AL
PASSEIG CARLES PADRÒS.

El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent :
“Des de fa anys hi ha uns murals-pintades sobre les parets d’un dels edificis del Parc
Central de Mataró, al Passeig de Carles Padròs. Segons el nostre Grup ni la ubicació, ni
el llenguatge ni el missatge que es transmet en algun d’aquests murals és el més adequat
per tal d’ocupar un lloc en qualsevol espai de la nostra ciutat. En concret n’hi ha un on
directament s’ataca a un tipus d’empresa, que entenem que pugui generar algun tipus de
dubte pel que fa a la seva activitat, però que és absolutament legal. És més: entenem que
el missatge que es pot llegir podria incitar a cometre actes que incomplirien la llei. I no és
la única vegada que això ha passat, perquè missatges semblants a aquest apareixen de
tant en tant a la ciutat infringint les ordenances.
Al costat d’aquests murals n’hi ha d’altres que tenen un contingut absolutament polític.
Dubtem que, fora de campanyes electorals, no infringeixin les ordenances municipals.
És per aquests motius que presentem les següents:
PREGUNTES
1. S’ha demanat autorització en algun moment, per part del grup que els signa, per
poder realitzar aquests murals?
2. Veu normal el Govern Municipal que es mantinguin durant anys pintades contra
empreses que són absolutament legals i que entenem que actuen a la nostra
ciutat i arreu d’aquesta manera?
3. Per quin motiu consideren que graffitis poden infringir la normativa i, en canvi,
aquests han estat autoritzats, en el cas de que ho hagin estat?”

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via
Pública, explica que dels 3 grafits que hi havia l’any passat, el grup que els signa va
entrar una demanda d’autorització per pintar el del mig, que feia referència als drets de
les dones, i es va autoritzar. A més, la demanda va arribar amb uns esborranys per saber
el seu contingut.
En resposta a la segona pregunta, dir que les actuacions no autoritzades les corregim, i
actuem tan bon punt en tenim notícia. En aquest cas, tant pel que fa al mural contra les
ETT com pel que fa a la reivindicació del seu costat, no hi havia autorització i ja s’han
donat instruccions d’eliminar-los i iniciar un expedient sancionador.
En relació amb la tercera pregunta, cap grafit pot infringir la normativa, i aquest tampoc.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 21,26 i 29
per venir referits a temàtiques coincidents.

21 - PREGUNTA QUE PRESENTA

EL GRUPS MUNICIPAL DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL COMPROMÍS D’INSTAL•LAR
EL MUSEU DEL GÈNERE DE PUNT DE MATARÓ A CAN MARFÀ.
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la
pregunta següent
“El juny de 1996 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Mataró, el Patronat
Municipal de Cultura i l’Associació Promotora de la fundació Jaume Vilaseca per fer de
Can Marfà el futur Museu del Gènere de Punt, per tal que esdevingués el referent cultural
sobre el gènere de punt i la seva història per a tot el país.
Des de llavors, el compromís del govern municipal amb la Fundació Jaume Vilaseca, per
a la instal·lació del Museu del Gènere de Punt de Mataró a Can Marfà, ha comptat amb el
suport dels grups de l’oposició i va ser al Ple celebrat el 15 d'abril de 2004 que es va
aprovar, per unanimitat, una proposta de resolució referent a aquest tema.
La proposta partia del treballat iniciat pel Sr. Jaume Vilaseca en la tasca de reunir
maquinària i elements relacionats amb el gènere de punt, que va tenir continuïtat amb la
feina dels membres de l'Associació Promotora de la Fundació Jaume Vilaseca i la pròpia
Fundació, una vegada constituïda. Treball que ha culminat amb un fons únic, a Espanya i
a Europa, de maquinària i d’altres elements relacionats amb aquesta indústria.
La Fundació Jaume Vilaseca ha mantingut des de fa molts anys contactes amb
l'Ajuntament i ha ofert a la ciutat que tot aquest patrimoni pugui ser exposat en un museu
dedicat al gènere de punt, en el marc dels diferents processos industrials de la ciutat
entre els segles XVIII i XX. Museu que de fa anys s’ha vist, per part de tots, com un
element cultural i educatiu, dinamitzador i regeneratiu de la zona de Can Marfà i també de
promoció de ciutat.
Per totes aquestes consideracions el Ple va manifestar, l’abril de 2004, el seu compromís
per la instal·lació a la nostra ciutat del futur museu del gènere de punt, en el marc de
l'explicació dels diferents processos industrials de la ciutat entre els segles XVIII i XX,
alhora que es comprometia a redactar el pla d'usos per a Can Marfà, que inclogui
l'esmentat museu, durant aquell any i el projecte museístic i iniciar les obres de
consolidació a Can Marfà durant l'any 2005 i de forma continuada en anys posteriors fins
a la seva finalització.

La proposta acabava amb el desig que tot es pogués fer durant aquell mandat (20032007) i el compromís de cercar col·laboracions per al desenvolupament i l'execució del
projecte a través d’altres Administracions.
Durant la legislatura anterior, Convergència i Unió va proposar també que, de forma
provisional, s’instal·lés una primera part del Museu del Gènere de Punt a la Nau Gaudí,
que d’haver-se fet, actualment ja estaria en funcionament i es donaria a conèixer el fons
de maquinària de la Fundació a tota la ciutat i a la comarca i podia haver entrar a la xarxa
de museus industrials.
El setembre de 2006, els llavors president del Patronat Municipal de Cultura, Sr. Jaume
Graupera, i la regidora d'Obres, Sra. Montserrat López, van presentar en roda de premsa
els estudis museològic i museogràfic del futur equipament i l'estudi d'usos previ al
projecte de rehabilitació arquitectònica del conjunt de Can Marfà, treballs que ens consten
desestimats, igual que es van desestimar avantprojectes anteriors.
En resum, a l’actualitat, a Can Marfà només s’hi han realitzat treballs d’enderroc dels
espais ocupats per l'escola d'adults, ara fa poc més d’un any, i ara, a través del FEIL,
obres de consolidació de la façana.
És per tot el que s’ha exposat, que el Grup Municipal de CiU presenta les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Existeix, a l’actualitat, algun projecte de rehabilitació arquitectònica del conjunt
de Can Marfà, per tal que es pugui convertir en el futur Museu del Gènere de Punt de
Mataró?
Segona.- Si és així, quan es preveu tenir-lo a punt per portar-lo a aprovació als òrgans
corresponents?
Tercera.- Quin és el calendari, amb el qual treballa l’actual govern municipal, per arribar a
la inauguració del futur Museu del Gènere de Punt de Mataró?
Quarta.- Quin és el programa anual d’inversions destinat a la rehabilitació del conjunt
industrial de Can Marfà?
Cinquena.- Quines gestions i amb quins resultats, s’han realitzat per tal de rebre ajuts i
subvencions per fer realitat el Museu del Gènere de Punt de Mataró?
Sisena.- Quines han estat, quan i amb quin resultat, les darreres converses amb els
representants de la Fundació Jaume Vilaseca?”

26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL MUSEU DEL
GÈNERE DE PUNT A CAN MARFÀ.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la pregunta següent :
“Fa més de 15 anys que la Fundació Jaume Vilaseca malda per fer realitat el Museu del
Gènere de Punt. Per aquest motiu, la Fundació no ha escatimat esforços per recollir
material i els governs municipals successius han insinuat projectes per dur-lo a cap i han
promès reiteradament a la Fundació i a la ciutadania que el Museu del Gènere de Punt
s’ubicaria a Can Marfà, que esdevindria un espai singular per difondre didàcticament els
valors culturals de la història industrial de la ciutat, les condicions socials i de treball i els
coneixements tècnics sobre el Gènere de Punt.
Mataró, certament, mereix formar part de del conjunt de les ciutats que configuren la
xarxa de Museus de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i, gràcies al material aplegat per
la Fundació té la Fundació Vilaseca, té la possibilitat de ser el referent en el camp del
Gènere de Punt tant a nivell nacional com internacional.
És per això que la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) formula la pregunta següent:
En quin punt es troba el projecte de Museu del Gènere de Punt? Quan és previst d’iniciar
les obres de remodelació de Can Marfà i la inauguració del futur Museu del Gènere de
Punt?”

29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL FUTUR MUSEU
DEL GÈNERE DE PUNT A MATARÓ.
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:
“Històricament, aquest Grup ha encapçalat a nivell municipal la reivindicació de la creació
d’un Museu del Gènere de Punt a Mataró, fet que ha estat reconegut per tots els Grups
del Consistori com també per la mateixa Fundació Jaume Vilaseca.
Va ser una proposta de resolució del PPC, presentada a l’inici de l’anterior mandat, la que
va engegar tot el tema i la que va aconseguir que el Govern Municipal d’aleshores, amb

Manuel Mas al capdavant, es comprometés a la posta en marxa del Museu. Per primer
cop en la seva història, el Govern Municipal socialista va revisar el seu posicionament de
negar-se a aquesta possibilitat. D’aquí en van sorgir una sèrie de compromisos per part
del Govern, que el mateix regidor de Cultura d’aleshores, el Sr.Jaume Graupera, va
reiterar quan es va discutir el Pla d’Equipaments Culturals de la ciutat.
Ara hem sabut que la Fundació Vilaseca ha tirat endavant una campanya de recollida de
signatures, farta de no veure cap moviment per part del Govern.
És per aquests motius que presentem les següents:
PREGUNTES
1. Quina és la situació actual en la que es troba la rehabilitació de Can Marfà i el
projecte del Museu del Gènere de Punt?
2. Ha variat en algun aspecte el calendari previst per l’execució d’aquest projecte, i la
voluntat del Govern de tirar-lo endavant?
3. Pensa reunir-se el Govern properament amb els promotors del Museu per
comentar aquesta qüestió?”

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, opina, amb la voluntat de ser molt
clar, que és millor explicar quina és la situació, més que no pas anar contestant les
preguntes una a una.
Voldria començar fent un reconeixement, mostrant tota la meva absoluta comprensió pel
neguit que viuen les persones de la Fundació Vilaseca, fruit de les moltes vicissituds que
han viscut al llarg dels anys en la seva relació amb l’Ajuntament. Si a això hi afegim el
context econòmic actual, encara fa més gran aquest neguit, generant una situació
d’incertesa. Per tant, doncs, una certa autocrítica.
Una altra cosa és el compromís del Govern actual amb la Fundació i el projecte del
Museu. Amb la Fundació, recordar que hi ha un conveni de col·laboració vigent amb
l’IMAC i amb l’IMPEM. Entre altres coses, el Servei de Promoció de la Ciutat procura
atraure visites a la col·lecció de maquinària de què disposen i que em consta que tenen
un èxit d’assistència notable.
Pel que fa al compromís del Govern amb el Museu i les seves obres, tant
arquitectòniques com de rehabilitació, és ferm però no es pot menystenir que es tracta
d’un procés lent, tot i que és constant.

Al gener del 2008 el Servei d’Obres de l’Ajuntament va enderrocar l’edifici annex de la
nau gran de Can Marfà, amb un pressupost de 73.080 euros, responent a una de les
preguntes. I es va presentar en la convocatòria del FEIL d’enguany un projecte acceptat
de consolidació exterior de façanes, finestres i baixants i rehabilitació de la xemeneia de
la fàbrica, amb un pressupost de 737.068, 95 euros.
On ens trobem ara? Ens trobem en què en el PAM d’enguany hi ha un apartat que diu
“Aprovació del projecte executiu de la primera fase de Can Marfà”. Aquest és el
compromís per a aquest any. El projecte s’ha de presentar abans d’acabar l’any.
Per què la primera fase? Perquè els costos de la inversió que són molt alts obliguen a
dividir-ho en fases.
D’altra banda, hi ha dos temes aquí d’una certa complexitat.
Hi ha una definició de la museologia que és un procés que es porta de comú acord entre
els tècnics de l’IMAC del museu i els membres de la Fundació Vilaseca. En paral·lel, hi ha
el programa arquitectònic i són dues coses que han d’anar en consonància. En el context
actual, l’aprovació del projecte executiu no ha anat a la velocitat que hauria d’haver anat i
per això també la incertesa que s'ha pogut generar entre els membres de la Fundació.
Malgrat les desfavorables circumstàncies actuals, per evitar retrocessos conceptuals,
dubtes inexistents i paradoxes de la ciutadania en general, pretenem poder mantenir els
consensos tècnics assolits i tot allò que té de bo el projecte museològic i les grans línies
de rehabilitació arquitectònica de Can Marfà i que vostès coneixen. També volem
aprofitar tots els estudis i documents elaborats fins a la data, introduint-hi els canvis
necessaris, entre altres coses, això de dividir-ho per fases i els canvis produïts per
l'evolució lògica de la museística local.
En aquest sentit, continuem avançant en desenvolupar el projecte, plantejant l’execució
d’actuacions d’abast més limitat, però que siguin coherents amb el programa global, és a
dir, tant arquitectònic com museològic. I que en cap cas puguin suposar futures
hipoteques d’ús o de funcionament. Aquest desenvolupament del projecte es fa
conjuntament amb el Servei d’Obres i també amb la Fundació Vilaseca.
Només puc afegir que crec que en aquests moments estem en condicions d’afirmar que
es donen les bases per arribar a un acord amb la Fundació Vilaseca per desenvolupar
aquest projecte: per ajustar fases, disponibilitat d’espais i econòmica. Quan dic que es
donen les bases ho dic conscientment, amb prudència però optimisme. Estem treballanthi i quan sigui el moment es farà públic.

El senyor Joan Mora ben promet que voldria passar al següent punt de l’ordre del dia,
però, és clar, al Sr. Penedès és la segona vegada aquesta nit que li hem d’insistir amb
les preguntes, perquè pràcticament no ens ha contestat res clar, llevat que aquest any es
presentarà el projecte de la primera fase.
Jo no vull treure-li a vostès totes les declaracions que han fet fins ara i les fotografies
fetes pels diferents membres d’aquest Govern i algun anterior, tant de cultura com algun
altre membre del Govern, però no hi veig compromís. Un projecte el podríem tenir, una
altra cosa és que no tinguem els diners per tirar-lo endavant, però el projecte segurament
sí que el podríem tenir.
Les màquines, les peces que la Fundació Vilaseca té en aquests moments són peces
que necessiten d’una certa expertesa per fer-les funcionar. No podem passar 10 anys
més esperant que aquest museu sigui una realitat, perquè probablement no tindrem
l’empenta de les persones que coneixen com funciona això, i això no ho podem perdre.
La il·lusió d’aquesta gent només la recuperarem si els mirem de cara i amb compromisos
que puguin ser factibles. No els estem demanant que facin un compromís amb un brindis
al sol, però sí que els demanem una mica més de compromís dels que vostès ens porten
aquí.
La veritat és que Sr. Penedès aquí no tenim màquines, com vostè sap, tenim una manera
de fer. Tenim la història del gènere de punt i tenim una cosa única a tot l’estat: sabem
que podria ser un element de promoció de la ciutat de primera magnitud. En això hi hem
estat tots d'acord, com és que no som capaços de posar-nos d'acord en un calendari
fiable amb el qual puguem treballar? Perquè aquesta gent no sabem si s'esperaran gaire
més temps i no trobarem altres enginyers o tècnics que ho posin en marxa.
Per tant, li prego que si avui no ha pogut contestar-nos la majoria d'aquestes preguntes
ho faci en un altre moment, però sobretot davant la gent de la Fundació Vilaseca i davant
la ciutadania, sense donar-hi més voltes.

El senyor Pau Mojedano s’afegeix a les paraules del Sr. Mora.

Aquesta instal·lació és doblement important, com un element cultural i educatiu de primer
ordre, i també com a dinamitzador de tota una zona, que necessita aquesta rehabilitació i
aquest element que faci de pol d'atracció.
Parlar de la importància de Can Marfà és inútil, tots sabem quina importància té des que
vam consensuar aquell text. Sr. Penedès, jo entenc que vostè hagi de tirar pilotes fora
dient-nos que creu que es podrà mantenir aquest consens amb la Fundació Vilaseca,
seria difícil esperar un reconeixement per part de vostè d’un cert alentiment de les
actuacions respecte a com s’haurien d’haver portat. Però això al final ens portaria a la
discussió de les prioritats i inversions que hauria d’haver tingut la ciutat durant els darrers
anys, i que ens diferencien a vostès i a nosaltres. Nosaltres hem dit que vostès han
desaprofitat justament els bons anys per poder fer inversions estratègiques d’aquest tipus
i en canvi ara ens veiem amb veritables dificultats per poder-ho tirar endavant. Molt em
temo que en aquest mandat poc avanç hi veurem.

El senyor Xavier Safont-Tria se suma a les queixes dels grups de l’oposició, en tant que
és un projecte que està reclamant d'una vegada per totes que tiri endavant i amb fets.
Fets i no paraules.

El senyor Sergi Penedès creu que hem començat bé entre tots dient que era un tema de
ciutat i que procuraríem ser curosos en les nostres declaracions, però en aquesta segona
ronda això s'ha perdut. Em sap greu, però potser és que jo no m'he explicat prou bé. El
tema em semblava prou important com per no dedicar-me a contestar sí o no, com
vostès demanen.
Em permetran els altres grups que agafi les preguntes de CiU per poder respondre-les,
perquè ha dit que no n’he contestat cap:
Primera.- Existeix, a l’actualitat, algun projecte de rehabilitació arquitectònica del conjunt
de Can Marfà, per tal que es pugui convertir en el futur Museu del Gènere de Punt de
Mataró?
Respecte a aquest projecte, ja li he dit, que està previst presentar la primera fase del
projecte executiu aquest any.

Segona.- Si és així, quan es preveu tenir-lo a punt per portar-lo a aprovació als òrgans
corresponents?
Tardor d’aquest any.
Tercera.- Quin és el calendari, amb el qual treballa l’actual govern municipal, per arribar a
la inauguració del futur Museu del Gènere de Punt de Mataró?
Això exactament no ho sabem, però amb aquesta primera fase podria ser possible que
pogués arribar a l’entrada en funcionament de l’equipament mostrant el procés de
fabricació del gènere de punt d’alguna manera.
Quarta.- Quin és el programa anual d’inversions destinat a la rehabilitació del conjunt
industrial de Can Marfà?
Els ho he explicat: el 2008, el 2009 i quan hi hagi el projecte executiu tindrem el
pressupost d’inversions, que serà per al 2010.
Sisena.- Quines han estat, quan i amb quin resultat, les darreres converses amb els
representants de la Fundació Jaume Vilaseca?”
Suficients per arribar a uns principis d’acord, ho dic amb prudència però amb optimisme.

22 - PREGUNTA QUE PRESENTA

EL GRUPS MUNICIPAL DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL SERVEI DE L’EMPRESA
GINTRA A LA CIUTAT DE MATARÓ.
El senyor Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió,
presenta la pregunta següent :

“A la Ciutat de Mataró tenim l’Empresa Municipal Gestió Integral del Trànsit SA
(GINTRA), empresa que gestiona, entre d’altres, el dipòsit municipal de vehicles, que
arrossega la grua municipal i que deuria custodiar fins a la retirada del propi vehicle pel
seu propietari.
Ara comptem també, a l’empresa GINTRA, amb un Cap de Servei, que va fer efectiva la
seva incorporació el mes de març, i que el nostre Grup Municipal pensa que encara no
s’ha explicat suficientment la necessitat d’aquest lloc de treball.

Quan la gestió d’aquest dipòsit era portada a terme per una empresa externa, havien
passat altres coses –algunes de gruixudes- però no tenim constància de robatoris dintre
dels espais del dipòsit municipal.
Atès que el darrer exercici econòmic, Gintra va tenir unes despeses en la partida de
personal de 323.277 €, quantitat important, a la que hem d’afegir la despesa de les
nòmines dels policies assignats al servei de la grua municipal.
Atès que segons informació d’un mitjà de comunicació local: “els Mossos d’Esquadra van
detenir el passat 6 d’abril a tres joves per un presumpte delicte de robatori de vehicles,
sostrets del dipòsit municipal. Es va procedir a la detenció dels tres joves. Sense entrar
en la qüestió de què un dels detinguts ja tenia un historial de set detencions per delictes
contra el patrimoni: robatoris amb força, furts i robatoris amb violència i intimidació.
És per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta les següents
PREGUNTES:
Primera.- Com està organitzada la gestió i custodia dels vehicles que arrossega la grua i
que posteriorment emmagatzema al dipòsit municipal situat a Pintor Estrany?
Segona.- Com s’ha pogut produir el furt de vehicles del dipòsit municipal, que ha fallat,
qui o que ha estat el responsable?
Tercera.- S’han demanat responsabilitats? A qui?
Quarta.- Han estat informats els propietaris dels vehicles?
Cinquena.- Han passat casos semblants, altres vegades?
Sisena.- Quines actuacions pensa portar a terme el Govern Municipal i en el seu cas
l’empresa municipal GINTRA, per a què no es tornin a donar casos com aquest i que els
vehicles que la grua municipal arrossega siguin ben custodiats a les dependències
municipals?”

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via
Pública, comença aclarint

que els fets exposats no es van produir en el dipòsit de

vehicles de Pintor Estrany sinó en un magatzem municipal que hi ha al c/Floridablanca.
Aquest dipòsit del c/Floridablanca està dividit en dues seccions. En la primera, on es van
produir els fets, es custodien els vehicles arrossegats per la grua que han estat
custodiats un mínim de 30 dies pel dipòsit de Rafael Estrany sense que els seus titulars
els hagin retirat. Un cop transcorregut el termini legal, s’inicia l’expedient de vehicle
abandonat per al seu tractament. A l'altra secció del dipòsit s’hi emmagatzemen els
vehicles a disposició judicial, els vehicles immobilitzats per organismes oficials, com

Gestió Tributària, Seguretat Social… o a disposició de la Policia Local o dels Mossos
d’Esquadra. Aquest dipòsit és provisional fins a poder disposar d'un emplaçament
definitiu.
En resposta a la segona pregunta, convé explicar que aquest dipòsit es troba tancat amb
una porta metàl·lica, amb cadenat i està connectat amb una central d’alarmes. Un cop
violentat el cadenat, quan els autors van accedit al dipòsit, es va activar l’alarma i
l’empresa encarregada del servei va contactar amb la Policia de Mataró. Comunicat el fet
i des d’aquest cos, es va enviar una dotació al lloc dels fets i es va notificar al cos de
Mossos d’Esquadra. Posteriorment, els Mossos van procedir a la detenció dels
presumptes autors del robatori.
Pel que fa a la tercera pregunta, val a dir que, tot i que el sistema va funcionar
correctament i instruint-se les corresponents diligències policials, s'han pres mesures
com unificar les dues alarmes connectades a les dues seccions del dipòsit. Així mateix,
s'ha procedit a donar compte dels fets a la companyia asseguradora per tal de sol·licitar
el rescabalament dels perjudicis econòmics que s’hagin pogut produir.
En resposta a la quarta pregunta, s’ha de dir que sí. S’ha comprovat la titularitat dels
vehicles i s’ha procedit a la notificació als propietaris.
Respecte a la cinquena pregunta, una vegada en aquest magatzem es va produir una
sostracció.
Quant a la sisena, ja he dit abans, que la primera mesura ha estat unificar els sistemes
d’alarmes del recinte i s’està estudiant també la possibilitat d’incorporar un sistema de
videovigilància en el dipòsit per controlar-ne els accessos.

El senyor Vicent Garcia Caurin aclareix que la seva preocupació com a grup era que un
lloc on s’emmagatzemen vehicles, sigui en un carrer o en un altre, i que es pot incendiar
fàcilment per la capacitat de combustió dels vehicles, estigui a l’abast de marrecs menors
d’edat.
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 23 i 24 per
venir referits a temàtiques coincidents

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA

EL GRUPS MUNICIPAL DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL ROBATORI A L’INTERIOR DEL
MERCAT DE LA PLAÇA DE CUBA.
El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta
la pregunta següent :
“Durant la matinada del dia 21 d’abril van entrar a robar a l’interior del mercat de la Plaça
de Cuba. Sembla ser que els lladres van accedir a l’interior del mercat per la zona on
actualment s’estan fent les obres del futur supermercat.
A l’espera del resultat de les pertinents investigacions policials, així com dels peritatges i
valoracions dels danys causats, hi ha hagut força parades que han estat perjudicades. A
algunes els hi han robat part del gènere, a d’altres els hi han causat destrosses a
diversos elements del mobiliari, mostradors, caixes registradores etc.., i a d’altres
ambdues coses.
En tot cas, el mercat no ha pogut obrir amb certa normalitat fins a mig matí del dia 21
d’abril, amb les conseqüents pèrdues i molèsties causades no només als paradistes, sinó
també als clients que s’han trobat tancat el mercat a primera hora del matí.
Per tot això, el grup Municipal de Convergència i Unió realitza les següents
PREGUNTES:
PRIMERA- De quins sistemes de seguretat disposa el mercat municipal de la Plaça de
Cuba en el moment de produïr-se el robatori i durant tot el període d’obres?
SEGONA- S’ha pensat reforçar el sistema de seguretat? en cas positiu, de quina
manera? i qui n’ha d’assumir els costos addicionals?
TERCERA- S’ha pensat reforçar el tancament existent entre la part de les parades que ja
funcionen i la zona d’obres? En cas positiu, de quina manera? i qui n’ha d’assumir els
costos addicionals?
QUARTA- Quin ha estat finalment el cost total de les destrosses i danys ocasionats, així
com del gènere robat? Qui se n’ha de fer càrrec?
CINQUENA- L’edifici de la Plaça de Cuba, com a mercat municipal disposa d’algun tipus
d’assegurança que cobreixi aquests fets?
SISENA- I la concessionària de les obres que s’estan realitzant disposa d’algun tipus
d’assegurança que cobreixi aquests fets?”

24 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL ROBATORI AL
MERCAT DE LA PLAÇA DE CUBA.
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta la pregunta següent:
“Tots coneixem la lamentable notícia del robatori que va patir el mercat de la Plaça de
Cuba, el passat dilluns 20 d’abril. Els fets són prou coneguts per tothom ja que la premsa
local es va fer ressò immediat de la notícia.
Aquest regidor que els parla va tenir oportunitat de parlar amb els botiguers del mercat
poques hores després que hagués ocorregut aquest lamentable succés. Els comerciants
es queixaven que els lladres ho havien tingut molt fàcil. No van tenir cap problema en
accedir a l’interior del mercat, tampoc van tenir cap problema per treure la mercaderia
robada, i només van haver de preocupar-se d’inutilitzar una alarma perquè l’altra no
funcionava per un problema de connexions.
Creiem que aquesta manca de seguretat, sobretot tenint en compte que el mercat
s’acaba de remodelar, és molt alarmant. No pot ser que un edifici de nova construcció,
que al seu interior hi ha diferents comerços, sigui tan vulnerable en aquest aspecte.
És per aquests motius que presentem les següents:
PREGUNTES
1. Com pot ser que un mercat de nova construcció presenti aquestes deficiències de
seguretat?
2. Pensa el Govern Municipal incrementar la vigilància a la zona per evitar que torni
a repetir-se un fet similar?
3. Preveu el Govern Municipal algun tipus d’ajut per als botiguers afectats?”

La senyora Alícia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, en
resposta a la primera pregunta, recorda en primer lloc que el mercat encara està en
obres fins al primer trimestre del 2010. El Mercat disposa d’un circuit d’alarmes
antirobatori en els punts que tenen més risc; aquest sistema, de fet, ha estat funcionant
bé durant molts anys, malgrat que en aquest cas no hagi estat així.

Nosaltres, en aquests moments, estem analitzant com millorar el sistema de seguretat,
tot i que m’agradaria recordar que quan s’acabi la reforma hi ha un nou sistema de
seguretat que es posarà en marxa; ja està previst així. De tota manera, ara estem
intentant veure com podem millorar els sensors que detecten el moviment. Tot i així, des
de la mateixa nit del 21 hi hem destinat una vigilància privada durant les hores que no hi
ha ningú al mercat, als vespres. Qui s’està fent càrrec d’aquesta seguretat privada és
evidentment l’IMPEM.
En resposta a la tercera pregunta, val a dir que en aquests moments, tant els Mossos
com la Policia estan encara analitzant què ha passat, per on han entrat... i en funció del
resultat de la investigació, ja es veurà què es fa i qui se n’ha d’encarregar.
Pel que fa al cost final de les destrosses i danys ocasionats, encara no ho podem saber.
Ens han entrat a Secretaria General —és Serveis Centrals qui vetlla pel patrimoni
municipal— només dues reclamacions i, per tant, encara és difícil podem valorar quin ha
estat el cost del robatori. A mida que n’anem rebent més, anirem tenint una idea més
clara al respecte. Nosaltres el que fem des de l’IMPEM és tramitar-les i comunicar-ho a la
companyia asseguradora municipal perquè analitzi amb cada part implicada la quantia
dels danys i les responsabilitats.
Respecte al tema de les assegurances, no cal dir que evidentment tots els equipaments
municipals disposen d’assegurança multirisc que cobreix diferents danys i, a més,
l’Ajuntament ha concertat una assegurança que cobreix la responsabilitat administrativa
patrimonial durant l’activitat municipal, per tant, tenim dues assegurances en vigor.
Pel que fa a la darrera pregunta de CiU, recordo que les empreses constructores, quan
fan una obra, tenen una assegurança obligatòria que és la cobertura de responsabilitat
civil pels danys ocasionats o causats en raó de l’obra que estan realitzant. No tenen cap
obligació de tenir una assegurança relativa a furts o robatoris i probablement no tenen ni
responsabilitat en aquest sentit.
En resposta a les preguntes del PP, en primer lloc cal dir que el mercat no és de nova
construcció, el mercat encara està en construcció.
Respecte al fet d’incrementar la vigilància, em confirmen fonts policials que s’ha
incrementat la vigilància, tant per part de Mossos com de la Policial Local, en molts llocs
de la ciutat, també al centre. Han passat d’un 18 a un 37% d’augment del servei de
seguretat ciutadana, a causa també de l’increment de furts o robatoris a la ciutat. Tot i
així, des de l’IMPEM, des de la mateixa nit dels incidents, vam encarregar una vigilància
privada que encara hi és.

Pel que fa a la darrera pregunta, aclarir que el que nosaltres farem és tramitar i gestionar
les denúncies dels afectats a través de la nostra assegurança i parlar-ho amb les seves
assegurances perquè pateixin, el mínim possible, els danys causats pel robatori.

El senyor Marcel Martinez afirma que és positiu que l’IMPEM hagi reaccionat de forma
gairebé immediata, però resulta preocupant que no s’haguessin revisat els sistemes de
vigilància antics de la plaça. Més tenint en compte que es tracta d’un mercat on s’hi fan
obres.
En tot cas, és evident que reforçar la seguretat d’un espai com aquest ha de ser una
prioritat màxima per a l’IMPEM, i més sabent que els paradistes perjudicats estan fent
grans esforços econòmics per assentar les seves noves parades. Com a mínim, esperem
que els paradistes, després dels deguts tràmits, siguin indemnitzats i compensats.
Finalment, demano a la Sra. Romero que ens informi, tant quan s’acabin les
investigacions policials, com dels costos que tot plegat pot tenir per a l’IMPEM i
l’Ajuntament.

El senyor Pau Mojedano agraeix les explicacions de la Sra. Romero. De totes maneres,
tot i sent competència seva els mercats, m’ha sorprès que en una qüestió com aquesta
m’hagi respost vostè. Pot semblar un recurs fàcil el fet de generalitzar el problema
puntual del mercat a un problema de seguretat a la ciutat, i penso que com a
responsables polítics tenim l’obligació de no generalitzar i no fer d’un cas puntual un
debat polític sobre la seguretat. Però també és veritat que nosaltres ens hi veiem
legitimats, perquè durant molt de temps els hem estat dient que la seguretat ciutadana no
és la que hauria de ser. Aquest cas, i ho dic amb tota la contundència, és un fracàs del
seu model de seguretat de la ciutat. El fet que estiguessin en obres encara agreuja més
la seva falta de previsió.
D’altra banda, el seu comentari “incrementarem la seguretat a partir d’ara” indica que
vostès porten a terme una política reactiva, sense saber preveure les situacions.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda al Sr. Mojedano que el seu grup
va fer la primera pregunta sobre seguretat ciutadana a la ciutat al mes de marxar la
Policia Nacional —jo era el regidor—. Fins llavors, havien estat callats i en aquesta ciutat
havien succeït fets molt greus, fins i tot botiguers atracats i tirotejats. Vostès van callar.
Per tant, jo celebro que es preocupi per la seguretat ciutadana, sap que és una dèria
compartida, però la seva preocupació no ve de sempre.

El senyor Pau Mojedano respon al Sr. Alcalde que sabia que li trauria el Sr. Aznar i els
anys del seu govern. Jo el repto a què, quan vostè vulgui, traiem les xifres sobre la taula
respecte a la delinqüència que hi havia en aquell moment i la que hi ha ara.
A més, Sr. Alcalde, vostè sempre té aquesta gran característica d’apel·lar sempre al
passat. I aquí el que li estem demanant és que vostè solucioni els problemes actuals que
té la ciutat i que són la seva responsabilitat. Vostè constantment està dient que les
administracions públiques locals es veuen en l’obligació de solucionar els problemes que
afecten els administrats que tenim a la ciutat. Per tant, jo el repto a què vostè compari la
situació de la seguretat d’ara —i si volen, del període 2006-07 quan encara no se sabia
que hi havia crisi... per allò que diem que la crisi fa augmentar la delinqüència— i la
d’abans.

El senyor alcalde afegeix que això és tan senzill com anar a la Memòria de la Policia.
Però jo no cauré en el cofoisme de dir què malament que estàvem, que bé que estem i
ara tornem a estar malament. En absolut! També li he de recordar que no és
competència de la Policia Local la seguretat ciutadana; hi ha altres cossos responsables.
En tot cas, compartim la responsabilitat amb el Govern, i no he estat pas jo qui ha
esmentat el Sr. Aznar; ha estat vostè qui s’ha sentit al·ludit.
De la mateixa manera que col·laboràvem abans, col·laborem avui, amb el conseller
d’Interior a la Generalitat de Catalunya, amb el Sr. Ministre d’Interior d’aleshores. De la
mateixa manera, i amb la mateixa lleialtat. Abans i ara. De la col·laboració intensíssima
amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional d’aleshores i amb els Mossos d’ara i la Guàrdia

Civil, treballant conjuntament tots els cossos policials per garantir la seguretat ciutadana.
Desgraciadament, la seguretat absoluta no existeix i hi ha fets delictius. Però, en tot cas,
quan vulgui vostè, agafem les memòries de la Policia i comparem xifres per veure com ha
evolucionat el fet delictiu a la nostra ciutat en els darrers anys. I no ho faré des del
cofoisme, sinó des de la profunda preocupació per cada fet delictiu, perquè darrere de
cada delicte hi ha una víctima, que és la que a mi m’interessa més enllà del debat política
i de qui el feia millor.

El senyor Pau Mojedano afegeix que justament perquè darrere de cada delicte hi ha una
víctima lamenta que el Sr. Alcalde constantment estigui apel·lant al passat, perquè és un
recurs constant que ell utilitza.
A més, nosaltres no hem estat els únics a testimoniar que la situació de seguretat a la
ciutat no és la correcta, i no em val que vostè digui que no és competència de la Policia
Local. Efectivament, la seguretat no és competència local però li puc recordar que, a tall
d’exemple, el Sr. Giuliani, alcalde de Nova York, va solucionar el problema de la
delinqüència —que també era competència estatal— amb mesures de desplegament a
través de la Policia Local.
Li demanem que reconsideri el Pla estratègic de la Policia Local i el desplegament que
tenim previst a la ciutat, així com l’optimització dels recursos. Els propis agents de la
Policia Local són els que han dit en reiterades ocasions que hi ha fraccions de temps,
durant el cap de setmana i a les nits, en què la ciutat, des de la Policia Local, no està ben
coberta en tasques de seguretat.

El senyor Alcalde celebra que el Sr. Mojedano s’hagi preocupat ara per aquests temes.
Jo no em remeto al passat, només li pregunto que com és que abans no se’n preocupava
per aquests temes i ara sí? Qui fa una utilització política de la seguretat? Jo me’n
preocupava abans i me’n preocupo ara, amb la mateixa intensitat. No s’hi val a estar-se
callat durant molt de temps, i ara, a cada moment, a cada punt, parlar d’això.

En tot cas, hem quedat emplaçats a mirar les dades. Cap problema, tot i que això no vol
dir que la situació actual sigui ideal, ni de lluny, n’estic convençut. Jo i tots els que estem
en aquesta sala.

25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA RENOVACIÓ
DELS SEMÀFORS DE LA CIUTAT.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la pregunta següent :
“Els últims mesos, una empresa adjudicatària de l’Ajuntament de Mataró ha renovat
alguns semàfors amb làmpades LED en diverses cruïlles de la ciutat, en substitució de
les anteriors, que eren incandescents, de consum molt més alt. Creiem que tot allò que
sigui avançar cap a l’estalvi de consum energètic és una bona notícia, però lamentem que
a l’hora de renovar les instal·lacions semafòriques el govern no hagi tingut en compte una
part de la ciutadania. Ens referim a les persones amb alguna deficiència visual, per a qui
aquesta inversió en la renovació dels semàfors resultarà quasi inexistent. Per tot aquests
motius, la CUP de Mataró formula les següents preguntes:
1. Perquè el govern no ha aprofitat el fons del Ministeri d’Indústria per adaptar els
semàfors que s’han renovat per a vianants amb deficiències visuals?
2. El govern té prevista cap inversió per acabar amb el greuge comparatiu que es fa
a aquests ciutadans?”

La senyora Núria Aguilar, consellera delegada de Mobilitat, comença explicant que la
finalitat del projecte de renovació dels semàfors era el canvi de les actuals lluminàries
incandescents per la nova tecnologia LED i aconseguir l'estalvi energètic i de
manteniment que aquest sistema genera. L'Ajuntament, conscient de l'oportunitat va
preveure, en el plec de condicions, la possibilitat de millora de les ofertes. El resultat és
l'acceptació de les millores ofertes per l'activitat guanyadora, que preveu la renovació de
tots els semàfors d'invidents de la ciutat amb el nou format, d'acord amb els pactes,
compromisos i convenis que, des de fa molts mesos, tenim amb l'ONCE.

De tot això es va donar compte a la comissió informativa de Via Pública i a la Mesa de
Contractació. Per tant, entenem que era una cosa sabuda pel seu grup.
En resposta a les seves preguntes, cal deixar clar que el Govern ja va preveure aquesta
oportunitat i així s’ha materialitzat en acceptar les propostes de l’ofertant. Aclarir també
que els fons del Ministeri no són del d’Indústria sinó del d’Administracions Públiques.
D’altra banda, ha quedat clar que s’ha fet una inversió de 86.825,78 euros, IVA inclòs,
que és la inversió que es va preveure.

El senyor Xavier Safont-Tria no té clar si ja s’està fent o no la incorporació dels senyals
sonors. I la Sra. Aguilar li confirma que sí, que ja s'està fent.

26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE EL MUSEU DEL
GÈNERE DE PUNT A CAN MARFÀ.
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 21 de l’ordre del dia.

27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A L’ÚS DELS
RECURSOS DE L’AJUNTAMENT PER ESBORRAR LA LLIBERTAT
D’EXPRESSIÓ D’ENTITATS CÍVIQUES DE LA CIUTAT.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la pregunta següent :

“El 27 de març proppassat una entitat cívica de Mataró va sol·licitar a l’Ajuntament permís
per realitzar un mural reivindicatiu.
El 4 d’abril, membres de l’entitat van pintar el mural, amb la participació de nens i nenes
de la ciutat.
El 7 d’abril l’Ajuntament comunica que ajorna la concessió del permís a l’espera que
l’entitat sol·licitant demani autorització al titular de la paret.
El 25 d’abril, allà on hi havia el mural apareix la paret emblanquinada.
El fet que abans del mural la paret feia temps que era ben bruta i plena de guixots
anònims i que no s’havia fet res per tapar-los, fa pensar que el govern municipal actual
posi més facilitats a qui fa pintades sense sol·licitar permís que no pas a qui s’identifica i
intenta fer-ho correctament.
És per això i per evitar malentesos que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular formula la pregunta següent:
1. Per quin motiu es dediquen esforços i s’esmercen recursos per esborrar murals
d’entitats cíviques per als quals s’ha sol·licitat permís?
2. Per quin motiu no es va emblanquinar la paret quan estava plena de guixots i en
canvi sí que s’ha fet, i ben de pressa, quan hi ha hagut missatges amb contingut
reivindicatiu?”

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via
Pública, recorda al Sr. Safont-Tria que s’han concedit peticions per pintar grafits tant a
Maulets, com a d'altres entitats, i en el Casal Fèlix Cucurull també s’ha fet. Hi ha hagut
peticions a la propietat, però vostès van entrar una petició (sense notificar la data)
d'ocupació de via pública i això ho van fer als serveis de Via Pública, enlloc més. Sense
saber absolutament res, el servei de Mobilitat va dir que no hi havia problema a concedir
aquest permís d'ocupació de via pública, sempre que tinguessin la pertinent autorització
per part del propietari. Per tant, si no sabien qui era, haurien d'haver posposat aquesta
actuació i haver-se interessat per qui era el propietari, de tal manera d'haver tramitat això
i haver tramitat l'ocupació de via pública, perquè nosaltres no hem fet res més que
denegar un permís d'ocupació de via pública.
En resposta a la primera pregunta, torno a dir que no s’havia sol·licitat permís per pintar,
sinó per ocupar la via pública, i l’Ajuntament no ha esmerçat cap esforç ni recursos.
Pel que fa a la segona qüestió, he d'explicar que no sé per quin motiu l'anterior propietari
no ho va fer.

El senyor Xavier Safont-Tria es mostra sorprès perquè el Sr. Melero digui que
l’Ajuntament no hi va esmerçar cap esforç, ja que algú va anar allà amb el pot de pintura i
va pintar la paret. Això sí que és un esforç. Insisteixo, no entenc com s’ha pintat ara i
abans que estava que feia pena no s’hi havia fet res.

El senyor Francesc Melero aclareix que no va ser l’Ajuntament sinó la propietat actuant
en aquest sector.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 28 i 32 per
venir referits a temàtiques coincidents.

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL MALESTAR
EXISTENT AL SECTOR DEL TAXI A MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la pregunta següent :

“Aquest Grup Municipal ha tingut coneixement del malestar que hi ha al sector del taxi per
la manca d’interès que el Govern Municipal ha demostrat en alguns temes que els
afecten directament.
En concret parlem de diverses peticions que s’han anat realitzant des del 2006. La
primera d’elles feia referència a qüestions relacionades amb l’àmbit de la publicitat i
demanava, entre altres: revisar i modificar les ordenances municipals per poder
augmentar la presència de publicitat en els taxis, sempre i quan aquesta no dificultés la
visibilitat del taxista o no disminuís la comoditat del client en el vehicle. L’altra demanda
feia referència a la necessitat de reformar els articles referents a l’horari nocturn dels taxis
a Mataró (que comença a les deu del vespre i s’allarga fins a les sis del matí), per tal
d’homologar-lo al que majoritàriament s’utilitza a totes les ciutats de Catalunya i Espanya,
que va des de les nou del vespre fins a les set de matí.

L’any 2008 també es va demanar que es prorrogués el termini de presentació de
sol·licituds per les subvencions del sistema d’alarma 112, per tal de garantir que tot el
col·lectiu pogués tenir-lo instal·lat i amb la documentació pertinent. La resposta de
l’Ajuntament va ser el silenci, i quan van tornar a insistir, se’ls va contestar que no havien
previst cap partida pressupostària destinada a aquest tema en concret.
I ja l’any 2009 s’ha seguit reclamant a l’Ajuntament diverses qüestions: que es reguli amb
caràcter d’urgència la normativa que afecta al cobriment de serveis els festius i els caps
de setmana; novament s’ha demanat la revisió de les Ordenances pel que fa a la
publicitat; i han presentat altres queixes formals sobre com els afecten diverses qüestions
com:la crisi, obres a la ciutat, el recorregut de les noves línies d’autobusos...etc.
És per aquests motius que presentem les següents:
PREGUNTES
1. Què ens pot dir el Govern Municipal d’aquestes demandes que els taxistes han
plantejat reiteradament?
2. Pensa el Govern reunir-se en una data propera amb els taxistes per resoldre
aquestes qüestions? “

32 - PREC QUE PRESENTA

EL GRUPS MUNICIPAL DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LA PARADA DE TAXI DE LA
MURALLA DE SANT LLORENÇ.
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, retira
aquest prec.

La senyora Núria Aguilar, consellera delegada de Mobilitat, passa a respondre les
preguntes.
És cert que els taxistes m’han fet arribar la seva preocupació per la millora de la xarxa
d’autobusos, la qual cosa és interessant. Ens hem reunit recentment amb el representant
d'aquest sector i tenim altres reunions programades. De les qüestions que ens van
plantejar, n'hi ha que estan resoltes, com la dels horaris dels caps de setmana; altres
estan en estudi i altres estan en tràmit. No es pot dir que no ens els escoltem, ni que no
arribem a acords. A tall d’exemple, hem arribat a l’acord d’habilitar una parada de taxis

que ja hi és, davant de l’hotel NH i hem atès les seves demandes d’habilitar una parada
alternativa mentre durin les obres de la muralla de St. Llorenç.
Respecte a altres qüestions, com l’afectació de la crisi a la situació econòmica del sector,
les atenem a través de l’IMPEM. Per cert, ja tenim una reunió concertada per als propers
dies.
De les demandes d’anys anteriors, la informació que ha donat no és exacta. El tema de la
publicitat requeria la modificació de l'ordenança i si es feia calia modificar altres qüestions
on no hi havia acord. El tema es va posposar fins que es va realitzar una auditoria del taxi
i, posteriorment, ningú altre ho havia tornat a demanar fins ara en una reunió molt recent,
on no es va plantejar com un tema prioritari.
Pel que fa a l’horari i la qüestió tarifària, va ser discutida amb ells i s’aplica
progressivament d’acord amb els increments anuals de tarifes, una hora cada any.
De les subvencions del 112, en l’any que estaven pressupostades (el 2006) no es va
rebre ni una sola sol·licitud de cap taxista. Posteriorment, quan ho van demanar, el
pressupost municipal ja estava tancat. No obstant això, s’han tramitat totes les demandes
de la Generalitat fins avui, i les que no hagin entrat dins dels terminis d’aquest any, ja
compten per a l’any vinent.
En resum, les demandes dels taxistes s’atenen, s’estudien, es valoren i s’acorden. Ens
hem reunit moltes vegades i ho continuarem fent totes les vegades que calgui.

29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL FUTUR MUSEU
DEL GÈNERE DE PUNT A MATARÓ.
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 21 de l’ordre del dia.

30 - PREGUNTA QUE PRESENTA

EL GRUPS MUNICIPAL DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CASA DE LES ESMANDIES.

El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta
la pregunta següent :
“El 1976, la pressió popular aconsegueix que l'últim ajuntament franquista anul·li la
llicència d'obres concedida pel consistori no democràtic als propietaris de la finca “Les
Esmandies”. Però els propietaris responen tallant arbres. Amb el crit de “SALVEM LES
ESMANDIES, ENCARA HI SOM A TEMPS!” neix el nucli impulsor de l'Associació de
Veïns de Peramàs–Esmandies.
Als anys vuitanta, la finca passa a mans municipals i es constitueix definitivament
l’associació de veïns del barri que s’instal·la al nou equipament. Des de llavors, diverses
entitats han utilitzat aquest espai, compartint-los amb dependències de diversos serveis
municipals.
En el darrer mandat, la Casa de Les Esmandies, després de noves campanyes veïnals
reclamant la totalitat de l’edificici, es converteix en el primer “Casal de Barri” gestionat per
la pròpia Associació de Veïns i l’Associació Cultural la Mar de Garbí, que van signar un
conveni amb l’Ajuntament el passat mes d’octubre. A més hi tenen seu permanent el
Moviment Educatiu del Maresme i la delegació de la Federació d’Associacions de Pares
d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) i molts altres col·lectius utilitzen esporàdicament les
seves sales, que són obertes al barri, per reunir-s’hi.
Actualment l’edifici és i està de titularitat municipal catalogat pel Pla Especial del
Patrimoni Arquitectònic amb el màxim nivell de protecció. Conseqüentment, doncs,
l’Ajuntament de Mataró és responsable de preservar-lo i conservar-lo en la seva integritat,
realitzant les obres de manteniment i restauració que siguin necessàries per tal d’evitar el
seu deteriorament.
Malauradament, quan es visita, no sembla que els darrers governs de la nostra ciutat
hagin tingut gaire cura de la seva conservació. Ni l’edifici ni el seu entorn es troben en les
millors condicions i, d’altra banda, les necessitats i els usos actuals fan necessàries obres
de millora per tal que siguin més funcionals. Millores que han estat reclamades per les
entitats gestores dels espais, les quals, fa poc més de dos anys, van presentar
degudament actualitzat un “Pla de millores i manteniment de la finca”.
Els objectius del Pla presentat preveuen objectius com: Dotar de les condicions
necessàries i suficients els serveis del Casal de Barri; completar la restauració i/o
rehabilitació interior i exterior de la casa pairal, especialment de les 4 façanes, millorar la
seguretat diurna i nocturna de tot el recinte, millorar les condicions d’accessibilitat,
millorar els lavabos de la planta baixa i instal·lació de dutxes; arranjar el camí d’entrada i
millorar el jardi; realitzar neteges periòdiques d’espais i elements que les entitats no
poden assumir, com jardins, embornals, façanes, teulada, finestres i balcons per la part
exterior, claraboia, finestres i sostres alts...) i així fins un total de catorze amb les
corresponents accions perfectament detallades.
Per això, el grup municipal de CiU presenta les següents,
PREGUNTES:

Primera.- Quines han estat les obres de rehabilitació, adequació i manteniment, que no
són reparacions, realitzades a l’edifici de les Esmandies des de que no hi té seu cap
servei municipal?
Segona.- Quines accions s’han realitzat en els darrers cinc anys a la Casa de les
Esmandies per tal de garantir la conservació i evitar la degradació, en tant que es tracta
d’un edifici catalogat?
Tercera.- Existeix algun compromís amb les entitats gestores per tal de complir amb els
catorze objectius del “Pla de millores i manteniment de la finca”?
Quarta.- Existeix algun projecte per a la restauració i millora de l’edifici i el seu entorn,
amb l’objectiu que la masia recuperi la força i la bellesa que li són pròpies?
Cinquena.- Quin és el pla municipal, així com el corresponent pressupost i cronograma,
per tal que l’edifici s’adapti a les necessitats i usos actuals?”

El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana,
manifesta que la Casa de les Esmandies és un espai on normalment es fan nombroses
reparacions, actuacions de millora i conservació. Només a l’inici del mandat es van fer 25
actuacions urgents, i darrerament també s’hi han realitzat diverses tasques que es poden
considerar no com a reparacions sinó com a tasques de conservació (instal·lació de
tancaments, finestres, enderrocs, rampes de fusta, instal·lacions elèctriques…) que ja els
faré arribar, si vol. A més a més, es porta a terme la neteja diària de tot l’entorn de la
casa.
Pel que fa al Pla de millores i manteniment de la finca presentat l'any 2007 per les actuals
entitats gestores del Casal de Barri —aquí convé agrair la bona predisposició del grup de
CiU en el seu moment que va permetre arribar a un acord respecte a la possibilitat que
dues entitats poguessin gestionar un Casal de Barri— es va treballar en el seu moment.
Algunes de les accions es van haver de desestimar per la seva inviabilitat, però d’altres ja
s’han realitzat. Tot i així a la Casa de les Esmandies queda molta feina per fer i és per
aquest motiu que des de Participació Ciutadana, juntament amb Manteniment i Patrimoni,
estem treballant en l’actualització d’aquest Pla de millores per portar-lo a terme en els
propers anys. Ara mateix no tenim ni la temporalitat ni el pressupost i donada l'actual
situació econòmica ara mateix és molt difícil acabar-los de determinar.

El senyor Francesc Masriera agraeix al Sr. Fernàndez que li enviï el llistat a què ha fet
referència i li demana si us plau que aquest seguit de projectes que tenen per a deixar la
casa tal com correspondria intentin executar-lo amb la màxima rapidesa i el màxim diàleg
amb les entitats gestores, no fos cas que parlant, parlant, parlant… ens tornéssim a
trobar d’aquí a uns anys encara discutint quin ha de ser el projecte de rehabilitació des
del punt de vista arquitectònic i des del punt de vista del pla d’usos.

El senyor Carlos Fernández recorda que el pla d’usos ja es va pactar fa molts anys amb
les dues associacions que ara mateix estan allà. Sabem que no és una qüestió de
rehabilitació, sinó un tema de manteniment i d’ajustos que s’han de fer que són molt
costosos; és per això que estem refent el pressupost i el calendari.

31 - PREGUNTA QUE PRESENTA

EL GRUPS MUNICIPAL DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LA DIRECCIÓ DE L’IMAC.
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 13 de l’ordre del dia.

32 - PREC QUE PRESENTA

EL GRUPS MUNICIPAL DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LA PARADA DE TAXI DE LA
MURALLA DE SANT LLORENÇ.
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 28 de l’ordre del dia.

33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPS MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA SOL•LICITUD D’AUDIÈNCIA
AMB L’ALCALDE D’UN NOMBRÓS GRUP DE VEÏNS.
El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la
pregunta següent :
“El Grup Municipal de Convergència i Unió hem tingut coneixement de la existència d’una
Sol·licitud d’Audiència amb l’Alcalde de la ciutat entrada a l’Ajuntament el passat
25/03/2009 segons consta en el document. Va ser entrat en nom de la Plataforma
Figuera Major i Mataró Nord conjuntament amb un total d’unes 1.200 signatures dels
veïns que donen suport a la esmentada plataforma i que van ser compulsades.
Atès que aquest nombrós grup de Mataronins no estan conformes amb els paràmetres
que regeixen el PMU ref.007 de Figuera Major, i que tot hi haver estat informats per
Regidors del govern municipal aquests veïns es troben tal com diuen “descontents,
decepcionats i alhora indignats amb l’actitud d’aquest govern municipal vers els
ciutadans”.
El Grup Municipal de Convergència i Unió presenta la següent
PREGUNTA:
Primer.- Té constància el Sr. Alcalde que aquest grup de veïns ja havien demanat una
entrevista amb ell amb anterioritat a la presentació de les signatures?.
Segon.- Com és que transcorregut un mes des de l’entrada a l’Ajuntament d’aquesta
sol·licitud d’audiència els representants de la Plataforma Figuera Major i Mataró Nord no
han rebut cap resposta? Té en compte el govern municipal que els veïns demanen poder
entrevistar-se amb l’Alcalde de forma urgent?.”

A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Julian Martinez, en nom de
l’Associació Cultural Fèlix Cucurull, qui posa de manifest la situació d'abandonament a
què diuen que l’Ajuntament de Mataró ha sotmès el barri de Figuera Major durant molts
anys, i encara avui. Es lamenta de la manca d’equipaments que pateix el barri i recorda
les promeses no complertes reiteradament per part del consistori d'arreglar la situació.
Finalment, el Sr. Martínez es queixa que el Sr. Alcalde no dóna la cara i no es reuneix
amb ells.

El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana,
respon, en relació amb la primera pregunta, que l’Alcalde ha seguit amb especial atenció
les demandes d’aquests veïns i, per aquest motiu, ha delegat les trobades amb ells als
regidors corresponents: al regidor d’Habitatge, el Sr. Teixidó, i el regidor d’Urbanisme, el
Sr. Bassas. A més, aquests són, respectivament, tercer i primer tinents d’alcalde de
Mataró.
Aquests mateixos han mantingut un seguit de reunions amb representants de diferents
col·lectius de la zona: des del 27 d’octubre fins al 19 de febrer. Hi ha hagut 3 reunions
amb representants d'aquella zona, que posteriorment s'han constituït com a plataforma, 3
reunions amb representants de les associacions de veïns i 2 reunions informatives
obertes a cadascun dels dos barris limítrofes amb aquella zona, amb una assistència de
més de 100 persones a cadascuna.
Pel que correspon a la segona pregunta, val a dir que en la sol·licitud presentada per la
plataforma de Figuera Major i Mataró Nord el dia 25 de març queda especificada la
demanda de celebració d’una audiència pública, tal com estableix el reglament de
Participació Ciutadana en l’article 18. Una audiència pública. En el mateix article no
s’especifica el temps màxim de resposta a aquestes peticions que, d’altra banda, cal que
estiguin acompanyades d'una memòria justificada de l’assumpte a tractar i recolzades
per un mínim de 1.000 signatures acreditades de residents a Mataró i majors de 18 anys.
La demanda presentada no estava acompanyada per aquesta memòria i, un cop
analitzades les signatures, aquelles que es podien considerar vàlides —és a dir, amb
nom i DNI llegibles i que corresponguin a residents a Mataró majors de 18 anys— es
redueixen a un total de 626 signatures.
Tot i així, des del Govern es vol donar resposta a la demanda presentada per la
plataforma. Per aquest motiu, es té previst convocar, per al proper dilluns dia 18 de maig,
una audiència pública sobre habitatge dotacional on la ciutadania podrà conèixer el
projecte i adreçar públicament les seves peticions a l'Ajuntament.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, abans d’aixecar la sessió, recorda que el
proper dilluns 11 de maig, a les 9 del matí, hi haurà ple extraordinari d’insaculació per triar
les taules electorals del Parlament Europeu.

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

