ACTA NÚM. 05/2012 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 1 DE MARÇ DE 2012.
=================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia u de març
de dos mil dotze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota
la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
JOAN MORA I BOSCH
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ
MIQUEL REY I CASTILLA
CAROLINA SOLER I SOTO
OLGA ORTIZ I MORENO

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDORA DELEGADA

JOAN ANTONI BARON ESPINAR
CONSOL PRADOS MARTINEZ
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA
MARIA CARME MALTAS FREIXAS
FRANCESC MELERO COLLADO
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ
IVAN PERA ITXART
CARLOS FERNANDEZ BAEZ

REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO

REGIDOR
REGIDOR

(PP)
(PP)

MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ
FLORI TORRES FERNANDEZ

REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

(PP)
(PP)
(PP)

MONICA LORA CISQUER
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ
CARLOS FONTBONA GIL

REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

(PxC)
(PxC)
(PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ
CONXITA CALVO LOMERO

REGIDOR
REGIDORA

(ICV-EUiA)
(ICV-EUiA)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON

REGIDOR

S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 3 de l’ordre del dia

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

(CUP)

No assisteix a la sessió, per malaltia, el Sr. Pere Galbany i Duran, regidor del grup
municipal de Convergència i Unió.
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT
PASTOR, que dóna fe de l’acte.
També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei
per constituir vàlidament la sessió plenària.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :
DECRET
1454/2012 de 27 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 1 de març de 2012.
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 1 de març de 2012, 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: de 12/01/2012 i
09/02/2012.
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DESPATX OFICIAL
DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3

Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUIA,
PPC i CUP per tal que el govern de la Generalitat resolgui les convocatòries
de la Llei de Barris.

4

Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i CUP de rebuig a la
pujada tarifària de l’ATM .

5

Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per tal de
reclamar al govern de la Generalitat l’inici immediat de les obres de l’escola
Marta Mata.

6

Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC i ICV-EUiA
contra la reforma laboral aprovada pel Govern Central.
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7

Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en motiu del
Dia Internacional de les Dones.

8

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP sobre el
pagament de l’IRPF i l’IVA.

9

Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA en motiu del Dia
Internacional de les Dones -8 de març de 2012-.

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP en contra de
la reforma laboral imposada pel govern espanyol.
11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA per tal de
reclamar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que
aporti informació clara i concreta dels terminis de construcció del nou edifici
de l’escola Marta Mata.
12 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals CiU, PxC, ICVEUiA i CUP per reclamar l’execució del pla d’Infraestructures ferroviàries.

DICTAMENS
ALCALDIA
13 Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya de
l’Ajuntament de Mataró en el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural.
14 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 1408/2012 de 24 de febrer, de
revocar delegació en matèria del Pla Integral de Barris del Nord.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica
15 Resolució de les al•legacions presentades al plec de condicions rector de la
concessió del subsòl de domini públic d’unes finques del projecte de
reparcel•lació del polígon 1 del PMU-01d “Ronda Barceló – Illa Fábregas i
de Caralt”, i d’una part del carrer Biada, aprovat provisionalment en el Ple de
23 de desembre de 2011, i aprovació definitiva

Secretaria General
16 Aprovació de la supressió del Registre Municipal d'Unions Estables de
Parelles formalitzades en escriptura pública notarial
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Direcció de Recursos Humans
17 Donar compte del Decret 1100/2012, de 13 de febrer, de renúncia al
nomenament com a personal eventual de JBF

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Promoció Econòmica i Innovació
18 Sol•licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró als objectius establerts per
l’Estratègia Estatal d’Innovació.
19 Creació del Consell Econòmic i Social de Mataró i aprovació inicial dels seus
estatuts.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme
20 Aprovació definitiva de l’estudi de detall de la UMP2 i UMP3 de la Rda.
Barceló.

Via Pública
21 Autorització de representació de l’Ajuntament de Mataró a l’Agrupació de
Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per la gestió del contracte programa.

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Institut Municipal d’Educació
22 Nomenament del nou vocal del Consell Plenari de l’IME en representació del
grup municipal d’ICV-EUiA.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de PxC per la suspensió
de l’atorgament de llicències pel període d’un any per a centres de culte a la
ciutat de Mataró.
24 Moció que presenten els grups municipals del PPC, CUP i PxC sobre la
substitució del Cap d’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.
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25 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la CUP, ICVEUIA i CIU per demanar la retirada de la Medalla d’Or a tots els col•lectius i
entitats franquistes.
26 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUIA,
CUP i PPC per tal que el govern municipal faci públic el deute del Govern
Català amb el Grup Ajuntament (Ajuntament, empreses municipals i
Organismes Autònoms) per instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma
urgent.
27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de PxC per tal de
suprimir el Registre Municipal de Convivència Estable de Parella
formalitzada en escriptura pública notarial.
28 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per tal que es
faci un seguiment de recolzament a les persones que han patit alguns tipus
d’acte delictiu al seu domicili.
29 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de PxC per trobar
solucions als afectats per les participacions preferents emeses per les entitats
financeres.
30 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA a propòsit
de les presumptes irregularitats que haurien tingut lloc a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).
31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per què
s’informi a la ciutadania de l’abast del deute del Grup Ajuntament i les
repercussions del mateix.
32 Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA sobre el tractament de les
participacions preferents.

PRECS I PREGUNTES
33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
el Pla d’Impuls Comercial anunciat pel govern municipal.
34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
centres culturals i de formació religiosa a diferents barris de la nostra ciutat.
35 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
referent a la situació de la Televisió Pública M1TV.
36 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el canvi en el servei
del Mataró Bus.
37 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
referent al servei del Mataró Bus.
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38 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de
què s’intensifiquin les campanyes de desratització a la nostra ciutat.
39 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa en relació a la restructuració temporal del servei
de Mataró Bus.
40 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa en relació al futur de la Televisió pública del
Maresme M1TV.
41 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa en relació a possibles canvis en els criteris
econòmics i organitzatius que regiran el proper curs escolar en les escoles
bressol municipals.

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un
acord de 4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest
Institucional del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar
el compromís d’expressar públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1
minut de silenci en senyal de dol per la mort de dones per violència masclista al
nostre municipi o a Catalunya. Tot seguit invita als presents a observar aquest minut
de silenci en memòria de les persones assassinades.
A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES
SESSIONS ORDINÀRIES: DE 12/01/2012 i 09/02/2012.
El Sr. Francesc Melero vol aclarir que en la seva intervenció en el Ple de 12 de gener
de 2012 en el punt núm.13 en la que es parlava del compromís que havia per part de
la Generalitat per tirar endavant l’escola, consta a l’acta des de l’octubre del 2012,
òbviament és el 2010.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).
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2 - DESPATX OFICIAL
•

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

En aquests moment s’incorpora a la sessió el Sr. José Luis Calzada, regidor del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3

- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS

GRUPS MUNICIPALS PSC, ICV-EUIA, PPC I CUP PER TAL QUE
EL

GOVERN

DE

LA

GENERALITAT

RESOLGUI

LES

CONVOCATÒRIES DE LA LLEI DE BARRIS.
La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la
proposta següent:
“La Llei 2/2004, de barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial, té
com a objectiu la inversió i actuació coordinada en aquells barris on es concentren
processos de regressió urbanística, de manca d’equipaments, o d’altres problemes
demogràfics, socials i econòmics.
Des de la seva aprovació s’han realitzat set convocatòries, des de l’any 2004 al 2010,
i actualment existeixen 92 plans de millora en barris de tot Catalunya, que beneficien
a 810.000 habitants, i representa una inversió directa de 990M€ entre ajuntaments i
Generalitat.
L’Ajuntament de Mataró a l’any 2001 aprovava el Pla Integral de Rocafonda-El Palau,
després d’un procés d’elaboració i treball tant per part dels professionals de
l’administració com per part d’entitats i veïns d’aquests dos barris, una experiència
pilot molt positiva, que va ser un dels embrions de la futura Llei de barris aprovada pel
Parlament de Catalunya, i l’aposta per altres plans de barri a la nostra ciutat.
Aquests Plans afronten els problemes de manera integral, treballant de forma
multidisciplinar, i amb la participació de tots els agents implicats: administracions,
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professionals, veïnatge, entitats, agents socials i econòmics. Donen resposta des dels
diferents àmbits i de forma coordinada i transversal: urbanístic, social, de participació
ciutadana, gestió de l’espai públic,...per tal d’optimitzar els recursos i aconseguir
impactes millors.
L’Ajuntament de Mataró va presentar el Pla Integral de Cerdanyola a la convocatòria
l’any 2005 i el Pla Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador a l’any 2007. Les
inversions i les millores que s’han anat produint i que necessiten continuar, són
evidents i contribueixen a la cohesió i la qualitat de vida.
El Govern de la Generalitat ha suspès les convocatòries de la Llei de barris i àrees
urbanes que requereixen una atenció especial des de l’any 2011 i correm el risc que
suspengui també per aquest any les aportacions als Plans de Barris ja concedits
anteriorment.
Per altra banda, la crisi econòmica actual suposa riscos no només per certs
col·lectius, també per determinades zones urbanes. L’atur i la precarietat laboral, les
retallades en els serveis bàsics com l’educació, la salut i l’atenció social, el risc de
degradació urbana i en l’habitatge, els problemes del comerç de proximitat, ... es
visualitzen i afecten a nivell territorial i provoquen incerteses que agreugen la situació
de determinats barris i dels seus veïns i veïnes. La cohesió social ens la juguem en la
cohesió dels nostres barris. El fet que el Govern de la Generalitat aturi de manera
dràstica aquesta línia d’intervenció i provoca riscos seriosos per a la cohesió social i
urbana.
És per tot això que aquest grup municipal proposa al Ple Municipal l’adopció dels
següents acords:
1. L’Alcalde farà públiques les aportacions pendents per part del Govern de la
Generalitat en els dos projectes concedits i actualment en marxa: Cerdanyola i
Rocafonda-El Palau-Escorxador.
2. Instar al Govern de la Generalitat a realitzar els pagaments pendents en
ambdós projectes.
3. L’Alcalde proposarà a la Generalitat de Catalunya convocar Comitè mixt de
seguiment d’ ambdues lleis de barri per tal d’actualitzar els compromisos
adquirits en el seu dia tant per part de la Generalitat com de l’Ajuntament.
4. Instar el Govern de la Generalitat a fer les noves convocatòries de la Llei de
barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial, per aquest any
2012 i els següents.
5. Instar a la Generalitat que revisi l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures
fiscals i financeres, amb la finalitat de garantir la continuïtat de l’aplicació i el
desplegament de la Llei 2/2004, del 54 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, per mitjà de
convocatòries anuals per a l’any 2012 i successius.
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6. Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al
Departament d’Economia i Universitats, i als diferents grups polítics del
Parlament de Catalunya.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, manifesta que han presentat aquesta moció perquè entenen que aquells
compromisos que té la Generalitat s’han de complir. Tenim una situació de crisi molt
important, especialment alguns barris. Són barris en què és important mantenir una
cohesió social. Aquestes actuacions no han de ser només urbanístiques, sinó també
de caire social i a nivell veïnal. Per poder fer això, s’ha de poder invertir, s’ha de tenir
un pressupost. Hi havia un compromís de la Generalitat. Sembla que no es complirà
el que s’havia acordat i crec que el conjunt de l’Ajuntament hauria de reclamar a la
Generalitat això que ara mateix és imprescindible. Si no ho fem, tindrem en un futur
una situació molt més complicada pels nostres veïns de barris concrets. El Pla
Integral de Cerdanyola i el Pla Integral de Rocafonda-El Palau no es van iniciar per
casualitat. Són barris que necessiten actuacions urgents perquè són barris molt
deficitaris, especialment urbanísticament, i cal invertir-hi perquè la taxa d’atur és
desbordant.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que, més enllà de la pròpia llei, el que
intentava aquesta era consolidar barris, generar instruments de redistribució social,
promoure la rehabilitació integral de barris especials i, en aquest cas, els dos a què
s’ha fet referència eren objecte d’aquesta aplicació. S’havien d’emprendre accions de
millora social per fomentar la integració i la cohesió en els barris, etc. Però, més enllà
de

rehabilitar

urbanísticament

uns

barris

determinats,

parlem

de

millorar

problemàtiques diverses que van des dels plans comunitaris o l’habitatge, la salut, la
formació, el treball, l’educació, etc.
En aquesta línia, recorda que des d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa vam fer unes esmenes al pressupost de 2012 en el sentit de dotar de
partides pressupostàries específiques aquests dos barris. En concret, demanàvem la
contractació de 6 educadors, 3 pel barri de Rocafonda-El Palau-Escorxador i 3 pel
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barris de Cerdanyola Sud, que, a més, havien de rebre un suport de personal
especialitzat amb un grau una mica inferior, de manera que incidissin notablement en
la millora i la cohesió social d’aquests barris. Però també demanàvem una partida
pressupostària especial i específica per intentar apaivagar l’atur considerable que
supera amb escreix el doble de la mitjana de l’atur general de la ciutat de Mataró. Per
tant, no n’hi ha prou amb el que vostè, Sr. Alcalde, va dir en unes declaracions a
Mataró Ràdio, amb lamentar-se davant l’anunci fet pel govern de la Generalitat
d’aquesta retallada, sinó que crec que hem de ser molt més exigents amb un govern
que també és exigent amb altres governs. Li recordo que en aquest ple es va dir que
el Sr. Mas li retreia al Sr. Rajoy que els governs seriosos complien els seus
compromisos. Per tant, crec que és hora que el govern del Sr. Mas també sigui seriós
i compleixi amb els seus compromisos.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
manifesta que hi ha barris en situació molt precària i que això afecta els ciutadans
que els habiten. Hi ha barris a Mataró que estan socialment degradats,
urbanísticament abandonats. Ja no parlem del tema dels apartaments, de la
seguretat ciutadana o de l’oblit i la pèrdua del teixit comercial a la nostra ciutat.
Em sembla molt bé instar l’Alcalde i la Generalitat a emprendre projectes i a requerir
una atenció especial cap als nostres barris, però crec que s’hauria d’instar una cosa
que demanen a crits els nostres ciutadans, que és demanar responsabilitats a totes
aquelles persones que van governar certes administracions i que, a part de deixar les
arques públiques buides, ens han deixat un gran forat negre d’endeutament, sense
que això hagi servit perquè avui els nostres barris i els seus ciutadans gaudeixin de la
dignitat que es mereixen. Els governants i els càrrecs qualificats no tenen la mateixa
concepció de risc-recompensa que, per exemple, la senyora de la botiga de sabates,
perquè si aposta “cara” i surt “creu”, tornarà a llençar la moneda fins que surti “cara”.
A més, el més injust és que se’ls paga perquè es comportin temeràriament i, si les
coses surten malament, ells no hi perden res. Ja va sent hora que es prenguin
mesures i es jutgi els governants incompetents i els seus càrrecs de confiança d’una
manera definitiva.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, expressa el seu suport a aquesta proposta de resolució amb tota la
intensitat de què siguin capaços. Vull celebrar que, per primera vegada, estem
reconeixent que tenim un problema, que tenim una cohesió social que penja d’un fil.
L’urbanisme és molt important, però és molt més important el fet que tenim barris
amb gent molt gran, en els quals hi queda qui no ha pogut marxar. Si es demana que
es compleixin els compromisos d’una administració a una altra, també tenim el dret
de demanar, com a administració local, que es compleixin uns compromisos adquirits,
perquè ens hi juguem molt tant urbanísticament com socialment. Hem de posar-hi
remei abans que ens trobem en un atzucac, hem de ser proactius i la manera de serho és continuar amb les polítiques que s’estaven fent. Són evidents moltes de les
coses que ha dit la Sra. Lora. Jo no vull mirar enrere. Tenim el que tenim i lamentarnos ara no ens portarà enlloc. Crec que els ciutadans són prou intel·ligents com per
saber jutjar la responsabilitat de cadascun dels polítics i expressar la seva voluntat en
el moment del vot. Ja van fer el que havien de fer, que és treure del govern alguns i
posar-hi uns altres. No ens podem permetre el luxe que la situació segueixi igual, no
ens podem permetre no mantenir polítiques d’ajut social.

La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió,
anuncia el seu vot a favor d’aquesta proposta de resolució. Estem d’acord que la Llei
de Barris suposa una oportunitat per a aquests barris, però també és una oportunitat
per a tota la ciutat. No ens podem permetre el luxe de perdre tot allò que s’ha guanyat
i hem d’esmerçar tots els esforços a nivell de consistori per reclamar el compliment
d’aquests compromisos.
També volem explicar què és exactament el que ha expressat la Generalitat. La
Generalitat informa que no hi ha una dotació pressupostària per aquest any 2012 en
concepte de Llei de Barris. Això es fa perquè han d’atendre totes aquestes
obligacions a què s’han compromès durant tots aquests anys. Aquests anys es feien
convocatòries de Llei de Barris sense tenir la dotació pressupostària suficient per ferhi front. Ha arribat un moment que el dèficit és de 60 milions d’euros i durant aquest
any la Generalitat vol complir amb aquests compromisos i amb totes aquestes
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justificacions antigues de tots els plans de barris de totes les ciutats de Catalunya.
Malgrat això, hi votarem a favor. És més, el govern municipal ja ha fet les reunions
pertinents amb els responsables de la Llei de Barris per reivindicar i poder treure un
compromís de pagament de totes aquestes justificacions que s’han tramitat i que
estan pendents de pagament a l’Ajuntament de Mataró.
Paral·lelament, el govern municipal ha continuat apostant per aquest programa social
fent una partida al pressupost per poder fer front a aquests programes socials amb
què tots estem d’acord que són necessaris i, molt especialment, en aquests barris. És
a dir, el pressupost 2012 de l’Ajuntament de Mataró contempla una partida per poder
continuar amb aquesta feina que s’està fent en aquests barris, quant a programa
social.
Pel que fa a inversions, també estem treballant en poder sol·licitar la pròrroga,
respecte a la Llei de Barris, per als anys 2014 i 2015, per poder complir amb les
inversions i així poder tirar endavant aquests projectes d’inversions pendents de
realitzar tant a Cedanyola com a Rocafonda.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

4 - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS
D’ICV-EUIA I CUP DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE
L’ATM .
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la Moció següent:
“Les tarifes del transport públic pateixen una dràstica pujada. La T-10, el títol més
utilitzat puja un 12% i costa 9,25€. El billet senzill puja un 38% i costa 2€, la T-50/30
d’una zona, un 10%, quadriplicant així l’increment de l’IPC.
Un augment, doncs, desorbitat combinat amb la reducció de serveis. A Mataró, el
govern de CiU ja ha anunciat la supressió de línies de servei, sense ni tan sols
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discutir-ho ni el Consell de Mobilitat ni en la Comissió Informativa de Via Pública, i
sense comentar-ho a la Junta de Portaveus.
Un augment de tarifes que castiga de nou les classes més baixes, un sistema de
preus que farà perdre usuaris en el sistema de transport públic. Un augment que farà,
potser, més atractiu per a alguns l’ús del transport privat, la qual cosa farà augmentar
la sinistralitat i la contaminació atmosfèrica.
En matèria de mobilitat ja sabem a nivell de la Generalitat en què consisteix el canvi
de CIU: un transport públic més car i amb menys serveis, i promoció del transport
públic. A Mataró, a tenor de l’anunci fet per la regidora de Via Pública a l’Audiència
Pública de presentació del pressupost, sembla que també aposten pel mateix full de
ruta.
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduir
els seus ingressos globals, i quan l'IPC general és del 2,4%, l'única proposta
comprensible socialment era la de congelar les tarifes.
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir
el dret a la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. Una targeta anual a preu més
reduït, que ha estat llargament demanada pels sindicats i les associacions d'usuaris,
permetria introduir a la negociació col·lectiva el tema de l'accessibilitat a la feina en
transport públic.
Atès que es fa necessari un gir radical de l'ATM en la seva estratègia tarifària i una
aposta clara pels abonament amb tarifa plana a preu reduït per tal de fidelitzar els
usuaris i promoure el transport públic com la millor la millor aposta per la mobilitat
sostenible, segura i equitativa.
Els grups municipals d’ICV-EUiA i CUP proposen a l’Ajuntament en ple l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Manifestar el profund desacord per l’increment de les tarifes del transport
metropolita per l’any 2012 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’ATM.
SEGON.- Proposar a l’ATM que s'estudiï la creació d'una targeta anual T-ANY a un
preu que faci atractiu el seu úsl vàlida per a les 6 zones tarifàries de l'ATM. El
pagament d'aquesta targeta es podria domiciliar bancàriament, i per evitar robatoris i
danys materials, es podria recollir mensualment en les màquines expenedores de
bitllets prèvia identificació amb una contrasenya.
TERCER.- Proposar a l’ATM la creació d’un descompte per als titulars del carnet jove
i oferir-los una targeta anual de transport, T-JOVE-ANY al preu de 200€, vàlida per a
totes les zones tarifàries, així com també procurar descomptes als aturats i aturades
de llarga durada.
QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat que de manera URGENT, enceti els
treballs per aprovar una Llei de Finançament del Transport públic.
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CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’ATM, a l’AMB, als grups parlamentaris,
a l’Associació per la promoció del Transport Públic, als sindicats CCOO i la UGT.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, recorda que la CUP ha manifestat, de forma reiterada, que el transport
públic no funciona. Tenim un mal model de transport públic. Sembla ser que el
transport públic té un dèficit important, el nombre d’usuaris està baixant de forma
espectacular i els ingressos també estan disminuint. Davant d’aquesta situació es
poden fer dues coses:
La primera, que és per la qual ha apostat l’ATM, és apujar les tarifes. El bitllet senzill
puja un 38%, un autèntic escàndol, i un 12% la T10. Aquesta mesura no solucionarà
el problema, sinó que l’empitjorarà. Una altra solució errònia és la retallada de
serveis.
Aquestes dues solucions ens porten a la pèrdua d’usuaris dia a dia. Des de la CUP
proposem apostar de forma decidida pel transport col·lectiu. Això passa per un nou
model de transport a la ciutat de Mataró i per incentivar i fer molt més atractiu, a nivell
de preus i incentius, l’ús del transport públic. Alguna de les propostes pot ser la
targeta anual, o descomptes a gent jove o persones en condicions d’atur de llarga
durada.

El senyor Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia
que el seu grup municipal hi votarà a favor si s’inclou un punt que digui que també
s’ha de vigilar més que la gent pagui. Hi ha molta gent que no paga. Vas un dia a
l’estació de RENFE i veus que són centenars les persones que no paguen.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, expressa que la quadratura del cercle que explicava el Sr. Safont-Tria els
sembla una virtut difícil de trobar. El transport públic és deficitari. Per definició ho ha
de ser perquè és un servei públic i no ha de tenir com a objectiu guanyar diners, sinó
donar un bon servei i dissuadir els que no l’utilitzem, perquè és millor per a tots.
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Nosaltres donaríem suport a la moció però ens agradaria que canviessin algunes
coses. Són qüestions de matís del segon i tercer punt, bàsicament. Nosaltres som
gent que en sabem de moltes coses però de transport públic potser tenim un dèficit.
Jo no sé ben bé d’on surt la quantitat, no sé si 400 euros, 300 o 200 i ens agradaria
tenir un coneixement per saber si és la quantitat justa, o és poc, o és molt. El tercer
punt parla de menors de 25 anys, quan gairebé tothom coincideix que els joves avui
dia se’n consideren fins als 30 o fins i tot més. No tenim elements de judici per acabar
decidint sobre els punts segon i tercer.
També volem saber fins quan ens podem permetre aquest dèficit. Entenem que sigui
deficitari però tot té un límit i el que no pot arribar és que sigui gratis. Si la T10 és la
targeta que més es fa servir, doncs ajudem la gent que més la utilitza. Si el bitllet
senzill es fa servir menys, que pugi una mica més no ens semblaria tan important.
Ens sembla molt malament la pujada de la T10 perquè és la que més s’utilitza.
Nosaltres hi donaríem suport si poguéssim parlar dels punts segon i tercer per arribar
a un acord i fixar si aquests 400 euros poden ser-ne 400 o n’han de ser 300 o 600, i
per discutir el tema dels 25 o els 30 anys, com també parlar de la tarifació social,
perquè ens podem trobar una persona amb 25 anys que tingui uns ingressos
determinats i que una altra no en tingui i, per tant, podríem caure en una injustícia.
Per tant, aprovaríem els punts primer, quart i cinquè i voldríem continuar parlant dels
punts segon i tercer en la comissió informativa pertinent, a fi que els tècnics de
l’Ajuntament ens diguin si això pot ser així o si han de ser unes altres quantitats.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el
posicionament afirmatiu del seu grup municipal.

La senyora Núria Calpe, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, entén la
preocupació dels grups per la pujada de les tarifes del transport públic, malgrat no
comparteix la valoració respecte de les polítiques que s’han fet. El govern de Mataró
forma part de l’AMTU, però l’AMTU la formen diversos ajuntaments. El seu president
és un ajuntament socialista. L’AMTU forma part d’aquesta ATM, que és qui ha
acordat les pujades tarifàries, per tant, no es pot atribuir aquesta pujada únicament al
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govern de CIU, sinó a un conjunt de forces polítiques que han estudiat i valorat que la
situació econòmica actual no ens permetia mantenir aquests preus donat que no
estava equilibrada la forma de finançament entre la subvenció que ha d’aportar
l’administració i el billetatge que es treu del transport. L’ideal, segons les autoritats
europees, és que la subvenció vingui donada en un 50% per la taxa i en un 50% amb
aportació pública. Fins ara, l’equilibri que hi havia era del 42% amb aportació i amb la
pujada es pretén equilibrar-ho fins un 47%. Per tant, hi ha d’haver una pujada
equilibrada i racional. Han pujat tots els títols i el que més ha pujat és el bitllet senzill
per incentivar la fidelització dels usuaris utilitzant títols que fidelitzin aquest ús, però
ha estat necessari, segons els estudis realitzats, fer una puja generalitzada. Com a
part que formem de l’ATM, no podem mostrar el nostre suport a aquest primer punt
de la moció, ja que, com a membres de l’AMTU, vam votar-hi a favor en el consell
corresponent. A ningú li agrada que es pugin preus, però hem de ser coherents amb
la valoració de la situació financera.
Quant al segon i tercer punts, entenem que no hi hauria cap problema a acceptar-los,
ja que el que proposen és un estudi de la creació d’uns títols. Els títols, abans de ser
implantats, requereixen uns estudis de viabilitat que s’han de realitzar a l’AMTU o a
l’ATM. Els títols de més llarga durada han baixat de preu. La T-MES i la TTRIMESTRE ja han tingut una baixada i no seria proporcional l’import que vostès
proposen per una T-ANUAL si considerem que l’actual T-TRIMESTRE té un preu de
385 euros. Per tant, gairebé proposen fer una targeta que tingui una durada quatre
vegades superior per només 15 euros més. Entenem que no seria proporcional.
Quant al tercer punt, no estaria desencaminat proposar que s’estudiï la creació
d’aquesta targeta. No obstant això, ja s’ha aprovat una disminució important a la tarifa
de trimestre per joves. La T-JOVE té un descompte del 35% sobre la T-TRIMESTRE.
El viatge ve a sortir gairebé a 40 cèntims, és a dir, que ja s’està promocionant aquest
preu reduït. Fins i tot la T-12 s’està allargant fins a poder arribar a ser una T-16, per
dir-ho d’alguna manera. Per tant, ja s’està treballant en aquesta política. Fer una
proposta addicional es podria acceptar sense que suposi cap problema, malgrat vull
recalcar que ja s’està treballant en aquest sentit.
Pel que fa al quart punt, entenem que decau una mica donat que, com vostè ens ha
informat, Sr. Martínez, el govern de la Generalitat està treballant en aquesta línia,
havent aprovat aquesta moció que van presentar. No obstant això, m’agradaria
recordar-los que els treballs per aprovar la Llei de Finançament deriven de la Llei
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9/2003 de la Mobilitat on, amb una disposició addicional, es fixava el termini d’un any
a partir de l’aprovació d’aquesta llei (any 2003) perquè el govern presentés aquest
projecte de llei de finançament, i fins ara no s’ha fet. L’any 2003 en endavant el seu
grup formava part del govern de la Generalitat i no ho van fer. Ara s’han posat a
treballar amb el grup de CIU en el govern quan ja fa 7 anys que ho haguessin pogut
fer. El fet que es pugui aprovar aquesta llei també dependrà de que hi hagi
mecanismes que garanteixin la regularitat de les aportacions per part de l’Estat, que
tampoc és una cosa que estigui del tot certa. Per tant, s’ha de treballar també en
aquest sentit.
Respecte al cinquè punt, no hi ha cap problema a votar-lo a favor.
En resum, podem acceptar el segon, el tercer i el cinquè punts, però el quart entenem
que decau perquè ja s’hi està treballant, i no podríem donar suport al primer.

El senyor Esteve Martínez manifesta que no acceptarien l’esmena del Sr. Ponce
perquè seria motiu d’un altre debat que no és el de la moció presentada.
Quant a l’esmena del Sr. López, li proposaria canviar la creació de la targeta anual TANY: en comptes de posar el preu de 400 euros, hauríem de posar que faci atractiu
el seu ús i això ho podríem acceptar, tot i que el que es proposa és un estudi, com
molt bé ha dit la Sra. Calpe.
Pel que fa a posar una barrera entre els 25 i els 30 anys, la podríem ajustar als
comptes joves o altres títols similars que es poden expedir i elevar l’edat. No hi ha
cap problema.
Pel que fa a la tarifació social, queda sobreentès que hauria d’introduir-se aquest
element. Per tant, es pot incloure.
En relació amb el quart punt, que diu la Sra. Calpe que pot decaure, el que fa és
reforçar allò que ja ha començat a marxar al Parlament. L’única diferència és que ho
demanem de manera urgent. Per tant, no crec que decaigui del tot.
El tercer punt quedaria igual només dient: “Proposar a l’ATM la creació d’un
descompte pels posseïdors del Carnet Jove, oferint-los una targeta anual de transport
T-JOVE-ANY al preu de 200 euros, vàlida per a totes les zones tarifàries, així com
també procurar descomptes als aturats i aturades de llarga durada.”
El punt quart el continuem mantenint.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

16,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal
del Partit Popular de Catalunya (5), corresponents al grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra:

7,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió.
Abstencions:

3,

corresponent al grup municipal de Plataforma per

Catalunya.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 5 i 11
per venir referits a temàtiques coincidents.

5 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS
GRUPS MUNICIPALS PER TAL DE RECLAMAR AL GOVERN DE
LA GENERALITAT L’INICI IMMEDIAT DE LES OBRES DE
L’ESCOLA MARTA MATA.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta la
proposta següent:
“És coneguda la situació de l’escola Marta Mata que comparteix espai, des de la seva
fundació, amb l’escola Antonio Machado. Aquesta convivència ha estat possible
gràcies a la disponibilitat d’espais de l’edifici de l’Antonio Machado i al ser les dues
escoles de recent creació. Però sobretot ho ha estat, gràcies a la implicació i voluntat
d’entesa i col·laboració de tota la comunitat educativa: pares, mares, personal docent,
personal de suport, consells escolars,... El lògic creixement dels dos centres ha portat
a una sobreocupació de l’edifici de l’Antonio Machado havent-se de realitzar obres
d’adequació per poder ubicar correctament tots els grups de les dues escoles. Les
instal·lacions en aquests moments ja estan sobresaturades, ja que durant aquest curs
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estan albergant un 50 % més de nens i nenes de l’ocupació prevista per a l’escola
Antonio Machado.
De cara al curs 2012-2013 no existeix cap possibilitat de generar nous espais dins de
l’edifici actual de l’Antonio Machado i això obliga a haver de disposar del nou centre
Marta Mata sense cap mena de dilació pel començament del curs, el setembre vinent.
Estem, doncs, davant d’una situació complexa i límit que necessita decisions
immediates i que en cap cas admeten demora.
En reiterades ocasions hem tractat aquest tema en el Ple municipal, sempre amb la
voluntat de que l’escola fos una realitat el setembre del 2012. Arribats aquí, ja no
podem admetre cap més dilació. Havent realitzat tot el tràmits administratius
necessaris, havent-se adjudicat l’obra, reclamem l’inici immediat de les obres de
construcció de l’escola Marta Mata per tal de satisfer les necessitats de les dues
comunitats educatives, la del Marta Mata i també la de l’Antonio Machado.
És per això, i amb l’objectiu de poder escolaritzar de forma correcta els nens i nenes
de les escoles Antonio Machado i Marta Mata, aquests grups municipals presenten la
següent proposta de resolució:
PRIMER: El consistori en Ple reclamarà a la Generalitat de Catalunya l’inici immediat
de les obres de construcció de l’escola Marta Mata, per tal de que pugui iniciar les
seves activitats a l’inici del curs 2012 -2013.
SEGON: Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament així com a tots els
grups del Parlament de Catalunya.
TERCER: Comunicar a les comunitats educatives del Marta Mata i de l’Antonio
Machado aquest acord.”

11 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

D’ICV-EUIA

PER

TAL

DE

RECLAMAR

AL

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA QUE APORTI INFORMACIÓ CLARA I CONCRETA
DELS TERMINIS DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE
L’ESCOLA MARTA MATA.
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent:
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“Sense oblidar que la competència d’escolarització és del Govern de la Generalitat,
és ben sabut que des de fa molts anys la nostra ciutat ha exercit de manera clara i
valenta la seva corresponsabilitat en tots els temes que fan referència al model
educatiu de ciutat i molt especialment al mapa escolar: planificació i construcció de
centres educatius, distribució equilibrada de l’alumnat, atenció i informació a les
famílies.
Dels molts temes pendents referits a l’escolarització dels nostres infants, en aquests
moments n’hi ha un que ens té especialment preocupats: la construcció del nou edifici
de l’escola Marta Mata.
El nostre grup municipal va presentar en el darrer Ple Municipal un seguit de
preguntes sobre aspectes relacionats amb l’escolarització que, davant la
impossibilitat de ser respostes directament pel regidor d’Educació, ens varen ser
respostes per escrit.
A la pregunta sobre quin era el calendari de construcció del nou edifici de l’escola
Marta Mata van rebre la següent resposta:
“...ara mateix, el calendari de l’execució de l’obra, segons la informació amb la que
comptem és el següent: darrer trimestre de l’any 2012, obra acabada dels mòduls
d’infantil, abril-maig del 2013, obra finalitzada. De totes formes es segueixen fent
gestions per tal d’agilitzar l’entrega i la finalització de l’obra”.
Posteriorment, amb data 20 de febrer, varem poder llegir al web municipal que
l’alcalde s’havia entrevistat amb la consellera d’Ensenyament, Hble. Sra Irene Rigau i
amb el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Sr. Damià Calvet, suposem
que en el marc d’aquestes “gestions per agilitzar l’entrega i la finalització de l’obra”.
Atès que:
A la notícia apareguda a la web municipal no s’explica què va respondre la Sra. Irene
Rigau a la pregunta de l’alcalde, cosa que ens estranya en ser l’element central de
l’entrevista, ens fa pensar que la resposta o no deuria ser gaire clarificadora o no s’ha
considerat pertinent fer-la conèixer al ciutadà.
I que tampoc s’explica la informació que el Sr. Damià Calvet va posar en coneixement
del nostre alcalde tot i que sembla que es va comprometre a que tècnics de l’empresa
GISA “es reuniran amb l’AMPA de l’escola Marta Marta per explicar-los l’estat de les
obres de la futura escola”.
Davant la poca claredat del govern municipal en aquest tema i de la quantitat
d’incerteses que encara ara, fins i tot passades les dates de les Portes Obertes, hi ha
sobre el calendari de construcció de l’escola, el grup municipal d’ICV-EUiA, proposa
que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Mataró adopti el següent acord:
1. Convocar una reunió amb representants del Departament d’Ensenyament al
territori a la que també hi siguin convidats els representants de tots els grups
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municipals i els Consells Escolars dels dos centres docents afectats, amb un únic
punt de l’ordre del dia:
1.1. Informació clara i concreta del calendari de construcció del nou centre
educatiu i concreció d’on seran escolaritzats el proper curs 2012-2013 els 50
alumnes de l’escola Marta Mata i els 25 de l’escola Antonio Machado, que no
tenen cabuda a les instal·lacions actuals en tant no poden ser ocupades les
noves instal·lacions.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Raquel
Valenzuela, en representació de l’AMPA Marta Mata, qui expressa el seu descontent
perquè fa més de quatre anys que hauria d’estar feta l’escola; també critica les
vicissituds que ha patit el projecte.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, manifesta el seu vot a favor de l’inici immediat de les obres de l’Escola Marta
Mata i de la proposta que fa el grup municipal d’ICV-EUIA. Pensem que és una bona
idea tenir informació clara de què està passant.
Per un costat diria que cal paciència dels pares, mares i alumnes que estan patint
una situació difícil. Per altra banda, hi ha incertesa. Però aquesta incertesa no ve de
fa quatre dies. El mateix exconseller del tripartit, el Sr. Maragall, havia anunciat que el
setembre del 2011 s’havia d’acabar aquesta escola.
Respecte a la proposta d’ICV-EUIA, aquest tema el vam portar a plens de l’anterior
legislatura, quan Iniciativa tenia responsabilitats en aquest tema, i ens deien que ells
no tenien la competència en el tema de l’Escola Marta Mata. Per tant, tinguin una
mica de coherència perquè, si avui està bé fer-ho, en aquells moments, en què també
hi havia incertesa i poca informació, també ho estava.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
creu que la proposta a la qual se suma el seu grup municipal ja és prou clara per
haver de votar dues propostes de resolució. Donarem suport a la proposta a la qual
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ens hem afegit i l’altra la votarem negativament perquè pensem que és per guanyar
protagonisme i allargar el ple.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, opina que la Sra. Valenzuela ha expressat molt bé com ha anat tot aquest
tema del Marta Mata. Han estat un cúmul d’imprecisions. Tots ens en podem fer una
mica responsables. Donarem suport a totes dues propostes perquè volem que s’hi
posi solució.

El senyor Joan Mora, alcalde president, diu que davant d’aquesta situació cal
entendre la circumstància que hi ha. Fa quatre anys que parlem d’aquesta escola, se
suposa que tothom hi ha fet l’esforç que ha pogut i ja s’ha jutjat la forma d’actuar de
temps passats. Avui estem amb una proposta conjunta amb la qual estem fent
pressió. I jo els hi he agraït, perquè me’n vaig anar a parlar amb la Consellera i amb
el Sr. Damià Calvet, de Territori i Sostenibilitat, i me’n vaig anar a GISA i amb el
President de la Generalitat, tot per poder continuar dient que és estrictament
necessari que aquesta escola estigui en marxa aquest curs, si és possible, l’1 de
setembre. I dic això perquè l’escola està en la situació que es comenci, però sense
poder assegurar si estarà o no l’1 de setembre.
Avui ha entrat casualment la petició de llicència que han fet els Serveis Territorials de
la Generalitat, presentant el projecte bàsic i sol·licitant la llicència d’obres i l’exempció
del 95% de l’IBI d’aquesta escola. Tinc aquí diferents plànols –el Sr. Mora els mostraen el que poden veure com es construirà i s’explicarà a tothom quina és la situació.
Vostès saben que demà hi ha una trobada amb el Consell Escolar del Marta Mata.
La proposta que presenta Iniciativa va ser una proposta que va fer l’Alcalde a la
comunitat del Marta Mata, que es va oferir a donar la cara i a explicar aquesta
situació. Aquesta és una reunió que està prevista pel dia 13 a la qual assistirà GISA a
explicar com es faran les obres i l’AMPA podrà dir la seva al projecte. Per tant,
s’assegurarà que la construcció d’aquesta escola estarà en marxa de forma més o
menys immediata. El procés està en marxa, es procurarà accelerar al màxim, es
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construirà primer la part infantil i després la secundària, i després es discutirà si els
menjadors estaran llestos l’1 de setembre. Si es podrà acabar l’1 de setembre o serà
l’1 d’octubre ho anirem veient durant aquests dies, però en tindran vostès complida
nota. Els prego que en aquest cas facin confiança al govern i a l’Alcalde perquè hi
estem al darrere de totes les formes possibles. Tothom sap la pressió que s’està fent,
sigui de Territori i Sostenibilitat, sigui de GISA, sigui de Presidència de la Generalitat
o sigui de la Conselleria d’Ensenyament.
Jo els he explicat el que sé a dia d’avui i ara s’anirà comunicant a les AMPAS i a la
comunitat educativa; el dia 13 en tindran més informació.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, fa constar que aquest tema és el despropòsit
més gran que hi ha entre les dues administracions. Crec que tant l’anterior govern
com aquest han fet tot el que estava a les seves mans per a la construcció d’aquesta
escola. En aquests moments el Marta Mata és un tema de ciutat.
Sr. Safont-Tria, allò que la responsabilitat municipal havia assumit, que era la
construcció directa de l’escola i que se’ns va demanar que, per raons econòmiques,
s’havia de canviar el format perquè tornés a ser responsabilitat de la Generalitat, que
és qui la té de manera natural; l’any 2010 aquesta responsabilitat torna a estar al
Departament d’Educació. Des d’aquell moment em consta que qualsevol responsable
del govern de la ciutat, sigui aquest o l’anterior, ha reivindicat la construcció del Marta
Mata sense èxit. Per tant, ens hem de posar al capdavant d’aquesta reivindicació, ens
hem de posar al costat de la comunitat educativa. Les comunitats segueixen venint
aquí a demanar-nos a nosaltres que fem això perquè és un tema de ciutat.
No vull entrar en què si podíem haver demanat alguna reunió d’un altre tipus en el
moment en què l’altre govern estava treballant en això. Vaig estar sempre oberta a
explicar i vaig estar allà en situacions molt difícils. Sr. Safont-Tria, si vostè tenia aquell
interès, sap que jo estava perfectament disposada a parlar amb qui calgués.
Sr. Alcalde, em sembla una mica trist que vostè ensenyi aquí uns plànols i que ens
digui que, si hi ha un acord de tothom per reclamar aquesta escola, pressionem des
del govern i amb el suport de les comunitats educatives a la Generalitat de Catalunya
i al Departament d’Educació, que és qui l’ha de construir. Si vostè diu a la web
municipal que s’ha entrevistat amb la Consellera, digui’ns què ha contestat, perquè a
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la jornada de portes obertes em consta que no s’ha pogut explicar a les famílies
noves on aniran els seus fills de P3. Si aquesta informació no la tenim, hem de tenir
un pla B, perquè les famílies han de poder saber on aniran. És això el que els estem
demanant. No és la seva responsabilitat, això està claríssim. Tampoc no ho era del
govern anterior. L’escola ja tenia un projecte, tenia un espai i tots els permisos per
poder-la construir. Ja estaria construïda. Va ser un canvi en el marc econòmic que va
impedir que això pogués ser així. El que jo dic és que caldria un compromís directe
del Departament d’Educació de seguir aquest calendari. Si vostès consideren que n’hi
ha prou que l’Alcalde faci la reunió amb la comunitat educativa de les dues escoles el
dia 13, facin el que creguin. A nosaltres ens sembla que el compromís seria molt més
clar de l’altre administració si toca la realitat, perquè ara no la toca. La realitat la vivim
nosaltres des del municipi.
Per últim, Sra. Lora, tenim temes molt més imaginatius i molt més suggeridors per
aconseguir protagonisme, i aquest precisament no ho és.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
lamenta que, quan un grup municipal presenta una moció, el grup d’Iniciativa presenti
sempre una contraproposta. La clara mostra és l’ordre del dia del ple d’avui: són
quatre o cinc propostes de resolució que tracten del mateix. Haguessin pogut afegir
aquesta nova instància, aquest nou punt d’acord a la proposta conjunta, per exemple,
i l’haguéssim consensuada entre tots.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, expressa, amb el màxim respecte institucional de què és capaç, que no li
sembla de rebut el que acaba de fer el Sr. Alcalde. Jo recordo preguntes sobre el
Marta Mata que va fer l’actual director dels Serveis Territorials amb un to bastant
pujat. El que hauríem de fer és demanar perdó a aquests senyors que han parlat i
callar, callar per decència, perquè qui està patint el problema són ells. Jo vaig
estudiar just a 50 metres d’on hi ha l’Antonio Machado, que abans es deia Jaime
Recoder, i érem 40 o 47 nens per classe. Que ara, 30 o 35 anys després, les famílies
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es trobin en la mateixa situació em fa vergonya. El que hauríem de fer tots és
demanar perdó per aquesta situació.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, creu que avui
aquest havia d’haver estat un torn de generositat en el qual tots manifestaven un
acord i un consens en allò que se’ls demana, poder-se posar d’acord en les
situacions difícils. I malauradament, no n’hem estat capaços.
Lamento les referències al passat de fa quatre anys. Hi ha hagut errors per part de
tots. No vull recordar, des del mes de setembre, en què hem presentat preguntes i
propostes de resolució, que hi ha hagut també mitges veritats, mentides directes i
compromisos no assumits. Avui, Sr. Alcalde, sobrava això del plànol, perquè la
informació no és seva, és de tots. I està estipulat com es mostra aquesta informació a
tots. Si vostè tenia aquesta informació d’avui, ens ho podia haver dit. És la segona
vegada que dic aquest ple que existeixen els mòbils i els correus electrònics. Crec
que no va acabar d’entendre el que va passar al ple de febrer. La manca de
confiança ve d’aquestes actituds.

El senyor Joan Mora, alcalde president, palesa que tothom està fent força per l’escola
i ara que hi ha una notícia positiva, sembla que tots són problemes.
Sra. Calvo, és clar que és un tema de ciutat i és lògic que els pares vinguin aquí a
queixar-se. Tots fem el que podem i cadascú té el seu paper aquí. Avui he donat la
informació que tenia, com he fet sempre. Avui dono aquesta perquè ha entrat a
darrera hora. Igual que avui ha entrat la petició de llicència, ja està signat el decret de
tirar endavant aquesta exempció d’IBI. I treballarem perquè el Departament faci
exactament el mateix i, quan entri el projecte executiu, que surti ràpidament per l’altra
porta. Perquè si es pot començar l’obra i es pot accelerar el procés, que l’1 de
setembre estigui en marxa.
D’altra banda, se’ls ha informat que el pla B també està en marxa. El pla B vol dir que
si no podem assegurar que l’1 de setembre l’escola estigui en marxa, en el cas que
s’hagi de fer alguna millora a l’Escola Antonio Machado, que sigui una instal·lació
definitiva i no es perdin els diners i que sigui una millora que quedi per a l’escola
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Antonio Machado. Tot això i aquests detalls els donaran des de Serveis Territorials,
que són els qui ho estan treballant.
Les coses han anat com han anat. El problema és que no tenim credibilitat, ni vostès
ni jo. L’única credibilitat serà quan vegin que hi ha les màquines treballant. Avui és un
pas més dins d’aquests quatre anys. I acceptem les coses com són, no veig per què
s’ha de fer aquest rebombori.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, comparteix la
preocupació dels altres grups municipals. No posaré en dubte la voluntat de cap dels
27 regidors de tirar endavant el projecte Marta Mata. Històricament en podríem parlar,
però no en parlaré, perquè per arribar al dia d’avui hi ha hagut moltes votacions. Les
actes dels plens estan plenes de votacions. Allà queda determinat qui sí i qui no, però
deixem-ho córrer. Aquí la preocupació és que hi ha unes famílies i uns infants que el
setembre de l’any que ve no tenen escola. Evidentment que el govern anterior ha
d’assumir les seves responsabilitats. Vam deixar el plec de condicions del concurs
aprovat en aquest ple, amb una clàusula que deia: “sempre que s’acabi tancant el
conveni econòmic amb la Generalitat per construir l’escola”, tal com vam construir
l’Antonio Machado, com vam construir el Maria Mercè Marçal, el Montserrat Solà o el
propi Anxaneta.
Sr. Alcalde, aquesta proposta de resolució que tots el grups van pactar a la Junta de
Portaveus tenia aquesta voluntat, la de remar i la de donar suport a l’Alcalde en les
negociacions que havia de fer amb la Generalitat. Però no és de rebut convertir el
web municipal en una mena de diari personal de l’Alcalde i no de l’Ajuntament. Ho
vaig denunciar al ple passat i ho torno a denunciar ara. Els remeto a les
hemeroteques municipals per veure si això s’havia donat mai, si poden buscar una
foto meva o de l’anterior alcalde, el Sr. Manel Mas, en una reunió, als passadissos del
Parlament de Catalunya. No ho havíem fet mai. Una proposta de resolució conjunta.
Curiosament la nota que ens envia l’Ajuntament diu una altra cosa en la presentació,
no són coincidents, convertint el web municipal en un mecanisme de propaganda i
també aprofitant el cas de l’Escola Marta Mata, quan ens hauríem d’avergonyir tots, jo
el primer. Escolti, hi ha esmenes als pressupostos de la Generalitat 2010-2011
rebutjades per CIU, per finançar l’Escola Marta Mata, presentades pel grup
parlamentari socialista al Parlament de Catalunya. I després això del plànol. Sr.
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Alcalde, què costava convocar una Junta de Portaveus extraordinària avui a les 6,
com hem fet altres vegades, quan hi ha hagut algun tema important, per informar els
regidors i regidores? Jo m’ho crec que ha arribat avui, no tinc cap element per
sospitar el contrari. Me n’alegro molt que hagi arribat avui, però faci les coses d’una
altra manera, si us plau. I faltaria més que no estiguéssim tramitant la llicència
d’obres ! No s’ha de perdre ni un minut, ni un segon. Ara ja anem desesperadament
contrarellotge.
En aquest tema nosaltres hem intentat aportar per avançar, perquè al setembre
d’aquest any els nens i nenes del Marta Mata i de l’Antonio Machado puguin tenir un
espai digne on rebre l’escolarització. Assumim tots la situació complicada en què ens
trobem, però no entendrem mai per què ningú no ens ho ha explicat, per què des de
l’octubre del 2010, en què es fa la proposta de concurs, no es resol fins fa pocs
mesos. Algú ens ho hauria d’explicar.
Sr. Alcalde, ens felicitem, estem molt contents que, per fi, tinguem una resposta
positiva per avançar, però si us plau estalviï’s aquestes actituds, perquè la credibilitat
de la ciutadania la tenim com la tenim, però la credibilitat dels regidors començarà a
trontollar de manera molt important.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, manifesta que estan molt contents que per fi es faci el Marta Mata.
Avui s’ha parlat entre diferents portaveus que, donat els canvis que hi ha hagut en les
mocions, hi podria haver la possibilitat que a la tarda hi hagués una Junta de
Portaveus extraordinària. S’ha parlat amb el seu portaveu, amb el del PSC i amb el
Sr. Martínez. Per tant, crec que hagués estat molt oportuna.

El senyor Joan Mora, alcalde president, espera que, si l’escola va endavant tan aviat
com sigui possible, aquests nens i nenes tinguin l’escola que es mereixen, com tots
els nens de la ciutat. Per més informació que se’ls doni, vostès no estaran mai
contents. No obstant això, nosaltres continuarem donant-los més informació. Hi ha un
govern que governa i hi ha una oposició que ha de fer la feina d’oposició. I,
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segurament, si treballessin les coses amb una mica més d’anticipació, aquestes
coses no passarien.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana al Sr. Alcalde que la informació passi
pels canals que correspongui. Amb això n’hi ha prou. La informació té uns canals:
comissions informatives, juntes de portaveus extraordinàries... Amb això estarem tots
contents.

El senyor Joan Mora, alcalde president, es tem que cada punt anirà sempre en
aquest sentit. En prenem nota: farem juntes de portaveus extraordinàries sovint per
poder donar tota la informació.

El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 5 de l’ordre de l dia:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 11 de l’ordre de l dia:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponents als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5),
corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular (1).
Vots en contra:

3,

corresponent al grup municipal de Plataforma per

Catalunya.
Abstencions:

Cap.
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El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 6 i 10
per venir referits a temàtiques coincidents.

6 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS PSC I ICV-EUIA CONTRA LA REFORMA LABORAL
APROVADA PEL GOVERN CENTRAL
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la
proposta següent:
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica. Una de les
conseqüències més dures que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra
economia és que cada cop més persones perden el seu lloc de treball i com a resultat
l’atur ja ha arribat a cotes històriques a Catalunya i a l’Estat. Les polítiques contra el
dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons
Monetari Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre
model social i de dret. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la
sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva
feina, està ampliant les desigualtats, amenaçant seriosament la cohesió social al
nostre país.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur introdueix encara més
incertesa en l’economia, precaritzant al límit les relacions laborals. De res ha servit
que la reforma laboral del 2010, hagi generat fins al moment més d’un milió d’aturats
nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica el que cal no és
precaritzar les condicions del treball, sinó garantir la qualitat en la contractació,
mantenir el poder adquisitiu dels salaris i assegurar l’accés al crèdit de les empreses i
les famílies.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i
precarització de les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central
ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a
l’Estat Espanyol. Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i
condicions laborals en el nostre país. Així i sota l’excusa de trobar mecanismes per a
la reactivació de la contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat
una reforma laboral que:
-

Abarateix encara més l’acomiadament lliure fins als 20 dies d’indemnització
per any treballat. És una reforma que permet a les empreses impulsar
expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració
pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris per la
contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva
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continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la
qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables.
-

Dóna un greu cop a la negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa
com a principal referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i
deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de
les empreses petites i mitjanes.

-

Inicia la privatització dels Servei Públic d'Ocupació permetent que les
Empreses de Treball Temporal puguin fer d’agències de col·locació i
convertint així les persones aturades en una font de negoci més.

-

Precaritza les vides dels i les joves allargant fins a 3 anys la possibilitat de fer
contracte de formació als joves i de fer-los més enllà de 3 anys, si és en
diferents empreses amb salaris d'entre 480 i 540 euros al mes

-

Permet en empreses de menys de 50 treballadores fer un contracte indefinit
amb un període de prova d'1 any. Aquest període de prova permet rescindir el
contracte en qualsevol moment i sense cap tipus de justificació ni
indemnització. Generant una gran inseguretat per a la persona i la seva
família.

-

Obre la possibilitat que les persones contractades a jornada parcial treballin
hores extraordinàries. Això permetrà que les empreses puguin reduir de facto
la jornada laboral oficial i cotitzin per menys hores però que en realitat l’obrer
treballi les hores en funció del que requereixi l'empresària cada dia.

Els ajuntaments som sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels
nostres ciutadans i ciutadanes, referència principal en matèria de cobertura social
d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i
altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles.
És per tot això que els grups municipals sotasignants proposem al Ple municipal
l’adopció dels següents acords:
1. Instar el Govern de l’Estat a interpretar el rebuig social generalitzat que ha
provocat l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12
de febrer de 2012.
2. Instar al Govern espanyol a retirar en conseqüència aquesta reforma laboral i
a convocar la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb
els agents socials i econòmics que impulsi la contractació veritablement
estable i de qualitat, que asseguri la incorporació al mercat laboral de
treballadors a l’atur i faci passes en la direcció de transformar el nostre model
competitiu.
3. Instar al Govern de l’Estat a afrontar la necessitat d’enfortir el serveis públics
com a garants de drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el
30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per
desocupació.
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4. Instar al Govern de l’Estat a donar compliment als compromisos adquirits
després de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de
l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, que permetria
evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.
5. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat i als diferents grups polítics del
Congrés dels Diputats.”

10 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP

EN CONTRA DE LA REFORMA

LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN ESPANYOL.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, explica que la proposta que ha presentat el Sr. Baron no és la proposta
inicial. És la proposta que recull les esmenes que vam aportar des de la CUP. Crec
que hem ampliat la moció, fins i tot diria que l’hem radicalitzat en un sentit social. És
per aquest motiu que nosaltres ens hi afegim. Per tant, donarem suport a aquesta
nova proposta. Dir també que nosaltres, paral·lelament, havíem presentat una altra
proposta que feia èmfasi, entre altres coses, en la necessitat de crear un model de
relacions laboral català, que s’adapti a la situació econòmica i social que té la política
catalana, que té una situació d’atur diferent a altres zones de l’Estat espanyol. Però,
malgrat haver presentat una altra moció, la retirem, amb l’actitud que els plens siguin
una mica més lleugers.
De reformes laboral ja n’hem tingut. Al 2009, el PSOE va fer una reforma laboral i la
conclusió que en traiem és que una reforma laboral no serveix per crear ocupació,
ans al contrari. Després de la reforma laboral, les xifres de l’atur s’han disparat,
l’incentiu de nous llocs de treballa tampoc s’ha produït i els que succeeix és que
s’abarateix l’acomiadament i que la contractació es precaritza, especialment, la
contractació dels joves. La crisi actual no l’han produïda les condicions laborals. Hi ha
altres països amb menys atur i amb condicions laborals molt millors que les nostres.
Per tant, el rumb del PP, igual que el que va prendre el PSOE, és totalment erroni.
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Crec que és interessant que, des dels ajuntaments, fem un avís de que per aquí no
anem bé i que seran els municipis i la classe treballadora qui en patirà les
conseqüències.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, indica que aquesta reforma està mal
anomenada. En realitat no estem parlant d’una reforma laboral, estem parlant d’una
reforma antilaboral. Aquesta reforma comportarà menys ocupació, menys salaris i
menys drets. Ens sembla que aquesta reforma és totalment inútil, injusta i sempre
negativa per als treballadors i treballadores, però també per als petits i mitjans
empresaris, perquè a partir d’ara segurament la conflictivitat judicial incrementarà. Un
dels elements que farà que això sigui possible són els convenis d’empresa o les
decisions unilaterals dels empresaris. Abans això quedava solucionat amb els
convenis col·lectius. És una reforma que incentiva clarament els acomiadaments,
abaratint-los i fent-los molt més fàcils per a l’empresari. És una reforma antisocial
perquè baixa els salaris. Els empresaris ho podran fer de manera unilateral i
discrecional. És una reforma amb mentides, manipulació i engany, perquè hi ha hagut
mentides sobre el seu contingut, ocultació de dades i clara voluntat de manipulació de
la informació. A banda, és tot el contrari del que el PP va prometre abans i durant la
campanya electoral. És una reforma antilaboral que no salva ningú, que perjudica els
pares i mares, els fills, perquè precaritza la contractació de joves per la via d’aquest
contracte “indefinit” en període de prova d’un any. Un contracte que permetrà a
l’empresaris tenir la temptació de substituir personal experimentat, que porta molts
anys a l’empresa, per aquest tipus de contracte pel qual podran acomiadar abans
d’un any, sense cap tipus d’indemnització i sense cap causa que ho justifiqui. Afecta
també els qui tenen contractes vigents, que veuran reduïdes les seves
indemnitzacions. També és una reforma que perjudica les dones, perquè incentiva
que les dones que tinguin contractes els tinguin a temps parcial, amb la qual cosa
augmentarà la conflictivitat amb la conciliació amb la vida personal i laboral de
tothom, però, especialment, de les dones per la facilitat que la reforma ofereix en els
canvis, no només de les condicions de treball, sinó també en el canvi d’estratègies
que seran decidides de manera unilateral pels empresaris. A més a més, és una
reforma contra l’autogovern de Catalunya, perquè hi ha una pèrdua de competències
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del govern de la Generalitat que fins ara podia autoritzar o no els EROS que es
presentaven a les empreses. A partir d’aquest moment, no caldrà cap autorització
administrativa. És una reforma que ha estat valorada positivament pel President de la
Generalitat i per CIU. Finalment, és una reforma inútil per a superar la crisi perquè
perjudica la recuperació. En aquests moments, ja comencen a haver-hi veus molt
qualificades que estan parlant que aquestes reformes que actuen directament contra
la precarització del món laboral i que van en la línia de retallar constantment, no
beneficien la recuperació econòmica. Crec que aquesta és una política errònia que
ens porta directament a l’abisme.
Aquesta proposta que hem presentat conjuntament parla clarament de quines són les
conseqüències d’aquesta reforma antilaboral.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
opina que el més dur que li pot passar a un govern o a un país és no entendre el món
que li ha tocat viure. Imperis o civilitzacions han caigut per errors estratègics, tant per
errades dels seus governants com per decisions equivocades dels seus ciutadans,
incapaços de comprendre el moment històric que vivien. Els països nòrdics, amb prou
suspicàcia per conformar un projecte basat en la idiosincràsia i en les seves pròpies
peculiaritats econòmiques i socials, ho van aconseguir, articulant en paral·lel un
projecte polític capaç d’imitar el millor que tenien al seu voltant. Aquesta tensió entre
el de fora i el de dins és consubstancial a la història. Però el que sembla fora de tot
dubte és que un país que es limiti a copiar el que ve de l’estranger, amb una visió
simplista, està condemnat al fracàs. Aquest és l’error essencial d’aquesta reforma
laboral aprovada pel govern del PP, pensada per a un país diferent. Això posa en
dubte la seva eficàcia en primer terme. Es parla d’una reforma en línia amb Europa,
com si el continent fos un territori homogeni. Tenen França, Alemanya i el Regne Unit
el mateix model econòmic i idèntic teixit productiu? També és absurd que es digui
que és equilibrada, quan del que es tracta és d’instaurar una nova correlació de
forces dins l’empresa. La reforma laboral està construïda amb un sol objectiu:
convèncer l’Alemanya de Merkel i els mercats que especulen amb el nostre deute
que Espanya és un país seriós i complidor. Això ho explica la insistència del govern
de Rajoy en deixar clar a l’estranger que es tracta de canvis radicals en el mercat de
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treball. De fet, el president del govern ha d’estar encantat amb la resposta, perquè ho
delata el fet d’haver volgut situar de nou les condicions d’acomiadament com a nucli
de l’enèsima reforma laboral. Els socis comunitaris s’hauran adonat que es tracta
d’una gran reforma, atès que compta amb l’oposició frontal dels sindicats, la qual
cosa li atorga el segell de qualitat. El pitjor que li hagués pogut passar al govern és
que UGT i CCOO haguessin fet unes crítiques tíbies al contingut del decret. Rajoy ja
pot presumir davant Brussel·les que estem davant de la mare de les reformes
laborals. Per altra banda, el descrèdit de les cúpules sindicals davant l’opinió pública
és tan elevat que qualsevol govern que s’hi enfronti arrossega el benefici del dubte.
La utilitat d’una reforma laboral no es mesura pel grau de confrontació social, sinó pel
nombre de llocs de treball que és capaç de crear, i això encara està per veure.
Torna a errar quan no és capaç d’identificar els veritables problemes de l’empresa,
que jo crec que tenen poc a veure amb la negociació col·lectiva.
Des de PxC volem manifestar la nostra posició contrària i sense fissures a la reforma
laboral. Una reforma que només facilita l’acomiadament i que no crec que creï llocs
de treball. Un reforma que afectarà negativament els nostres treballadors, que veuran
com disminueixen els seus drets. És una reforma feta a mida per a les grans
empreses i les multinacionals i no per als treballadors, i representa el principi de la fi
de l’estat del benestar perquè porta en si mateixa la consolidació del procés de
globalització i la sociabilització de la pobresa en el primer món.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, passa a defensar el model de reforma laboral. Si no vaig errat, hi ha un
procés de tramitació parlamentària, tot i que es va aprovar un decret, que ens obre un
camí. Pel que jo sé, el govern espanyol ens ha fet arribar que en aquest camí està
disposat a negociar. Ens trobem, per tant, davant una moció preventiva pel que pugui
passar d’aquí a un mes.
Una societat, l’espanyola, la catalana, la mataronina, no es pot permetre que, des del
2008, 300.000 joves hagin hagut de marxar perquè som incapaços de donar-los un
futur. No podem tenir 1.500.000 llicenciats a les llistes de l’INEM o del SOC i no ens
podem permetre que un de cada dos joves no pugui treballar. Davant d’això podem
no fer res i ser molt simpàtics, o fer el que creiem que s’ha de fer.
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El SOC deu ser molt eficient, però fa entre el 2 i el 3 % de les col·locacions que es
porten a terme en el mercat laboral. Per tant, podem continuar mantenint aquesta
estructura que serveix pel que serveix, o bé aportar alguna solució.
Sr. Martínez, si vol li explico què és baixar sous de funcionaris i de no funcionaris per
part del tripartit, si vol parlem de baixar sous d’un govern del qual tenia vostè
corresponsabilitat.
No ens podem permetre continuar amb unes xifres d’atur augmentant de la manera
que ho estan fent, i fent gairebé impossible que es pugui mantenir la mateixa
prestació d’atur. D’on traurem els diners per pagar aquesta gent que malauradament
s’ha quedat sense feina? Hem de crear llocs de treball perquè, sinó, es fa inviable el
sistema. En alguna cosa sí que tenen vostès raó i és que tenim un atur que està molt
per sobre del que tenen la resta dels països europeus. Per tant, no estem parlant d’un
atur momentani a causa d’una crisi, estem parlant d’un atur estructural. Per tant,
alguna cosa hi hem de fer.
La reforma laboral l’avaluarem en el seu moment. De moment sabem el que ha
passat amb altres reformes. Des que es va fer l’última al 2010, ham augmentat els
aturats en 1.300.000 persones més. En això tenen vostès raó. Pel que sembla,
alguna confiança genera fora perquè alguns símptomes en tenim amb la col·locació
del deute i, fins i tot, amb alguna declaració del Banc d’Espanya. L’objectiu bàsic és
frenar l’atur.
Vostès posen èmfasi en què el que es fa és abaratir l’acomiadament. A mi
m’agradaria dir que el que es fa és ajudar que una majoria del nostre teixit
empresarial —el 90 o 95% són PIMES—, ho tinguin més fàcil per poder contractar
gent. Precisament es fa incidència en aquelles persones que ho tenen més difícil, és
a dir, els joves, les dones i els aturats de llarga durada. Per això es bonifica la seva
contractació.
Tenen raó en què per si sola no generarà ocupació, però el que està fent el govern és
prendre decisions, agradin o no. Espero que no passi com l’altra vegada, quan el PP
va tenir majoria i va tirar enrere lleis com la que limitava el dèficit públic. Recorden les
manifestacions que hi va haver? Les mocions que es van aprovar en aquest ple?
Quants problemes ens haguéssim estalviat si en aquell moment el govern hagués
estat ferm i hagués mantingut aquella llei de dèficit zero que tan maleïda va ser? És
cert que la reforma laboral per si sola no ens donarà llocs de treball, però la Llei
d’Estabilitat Pressupostària segur que ens ajudarà perquè ens estalviarem models
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com els “Plans E”, etc., que han generat “un munt de llocs de treball”. A les proves
em remeto. La inversió pública ens havia de curar de tots els mals.
Em fa gràcia que es refereixin als EROS. No sé si podem fer referència als EROS a
Andalusia; són una font inesgotable de notícies dia a dia. Però també podríem parlar
de quin és l’únic país que té comunicació administrativa dels EROS a tot Europa.
L’altre país és Grècia. Compartim un gran honor. Crec que el govern de l’Estat ha de
fer el que ha de fer, que és escoltar-se els agents socials, els empresaris, els
sindicats, les altres forces polítiques i intentar pactar. Però els ciutadans els van
donar un mandat molt clar el dia 27 de novembre, que és que actués.
Nosaltres hi donarem suport i la nostra esperança és que aquesta reforma, afegida a
altres reformes que s’estan fent, com la reforma de les Administracions Públiques, la
Llei d’Estabilitat Pressupostària o la reforma financera, ens treguin de l’atzucac en
què estem ficats.

El senyor Miquel Rey, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta
que el seu grup municipal creu que aquesta és una reforma necessària, però que
també creu que és una reforma millorable. Per tant, l’origen d’aquesta proposta de
resolució, que era una reforma presentada pels dos sindicats majoritaris, UGT i
CCOO, creiem que posa en valor que és una reforma necessària però millorable i
estàvem disposats a acceptar-la. Si tornem al text original, estarem encantats de
votar-la a favor, perquè creiem que és una proposta pro constructiva i que entra dins
el procés de millorar.
En canvi, tal com ha quedat ara la proposta creiem que s’ha radicalitzat massa i no
compartim ni la part expositiva ni els acords. Per tant, ens hi abstindrem per honorar
l’origen, que és la proposta dels sindicats.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, respon a la Sra. Lora que el descrèdit de les
cúpules sindicals no ve de les seves actuacions, perquè cada quatre anys els
sindicats se sotmeten a la cita amb les urnes i són els treballadors i treballadores qui,
de manera majoritària, els van donant suport elecció rere elecció. El que sí hi ha és
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una evident, clara i manifesta campanya de descrèdit per part d’uns mitjans de
comunicació i d’unes forces polítiques determinades que qüestionen, com van fer en
el seu moment a l’Anglaterra de la Margaret Thatcher, el paper de dinamització
social, el paper d’interlocutor vàlid que són els sindicats al país, i que aquesta reforma
antilaboral, proposada per un partit amb una ideologia clarament neoliberal, vol
accentuar, deixant sense continguts els convenis col·lectius i la força del diàleg social.
Un diàleg social a què vostè, Sr. López, feia referència, però que no era
malauradament la intenció del govern esgotar els terminis màxims que ens van donar
i, en tot cas, s’ha seguit fil per randa els dictats de la patronal.
Diu que s’obre un procés de negociació sobre la reforma laboral. Desitjo que
fructifiqui en una suavització, però nosaltres creiem que no és suficient. Creiem que
s’ha de retirar i s’ha de tornar a les taules de negociació per intentar buscar una
solució consensuada. Evidentment que no ens podem permetre perdre ocupació,
però aquesta reforma antilaboral encara agreujarà més els nivells d’atur d’aquest
país. És veritat que el temps donarà i traurà raons i esperarem que això passi per
veure quines són les conseqüències d’aquesta reforma, però molt ens temem que va
pel mal camí. Ja s’estan donant casos i multitud de denúncies davant de jutjats per
decisions preses per determinats empresaris que van en la línia de pervertir, fins i tot
encara més, aquesta reforma laboral.
Diu que el SOC no pot col·locar treballadors i, per tant, s’hi ha de fer participar les
empreses de col·locació privades. En principi no hi tindríem res en contra, però
creiem que si el SOC no funciona, s’hauria de millorar, i en aquesta tasca haurien
d’estar implicats els governs de torn. En tot cas, el nombre de persones que treballen
en aquesta administració, que es volen carregar els governs imperants en el concert
d’Europa, es veurien perjudicats. Es podria fer tot el contrari i incentivar i incrementar
el nombre de funcionaris perquè donessin sortida a aquestes col·locacions. Ara
mateix ens consta que estan desbordats i així com a França, per exemple, hi ha una
proporció d’un empleat de servei públic d’ocupació per cada 250 treballadors, a
Espanya i a Catalunya aquesta diferència es quadruplica o quintuplica, en el millor
dels casos.
El tripartit va baixar els sous però en aquesta reforma antilaboral no parlem de baixar
els sous: estem desregularitzant les condicions laborals dels treballadors i
treballadores, estem donant la potestat a l’empresari perquè dirimeixi fins i tot quin dia
pot fer vacances un empleat, quin sou cobrarà, etc., perquè es pot despenjar del
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conveni col·lectiu en qualsevol moment sense cap tipus de garantia de que sigui per
causes més o menys objectives.
Aquesta reforma antilaboral no està generant gens de confiança, tot al contrari. Ho
veiem al carrer. El que està fent és augmentar cada vegada més l’empipament dels
treballadors i treballadores que veuen minvats, no els seus privilegis, sinó uns drets
que han estat negociats, pactats amb la representació empresarial i amb els governs
de torn.
Diu que hi ha sagnia de l’atur. I és cert. Aquesta és una dada objectiva. Però és que
aquesta reforma antilaboral no contempla, en cap cas, un canvi de model productiu.
Per tant, difícilment ens en sortirem si no pensem canviar el model productiu, si no
pensem a fer polítiques d’ocupació fermes. Perquè aquestes reformes no contenen
cap pla de reactivació econòmica.
Vostè diu que ho tenen més fàcil per contractar. Doncs, en realitat, ho tenen més fàcil
per acomiadar, Sr. López, molt més fàcil. El contracte que poden fer les empreses de
menys de 50 treballadors, que inclou un període de prova d’un any, és una
salvatjada. Això és com dir-li a l’empresari que pot fer fora gent que cobra molts més
diners i contractar una persona jove durant un any, i fer-lo fora al cap de 364 dies,
sense pagar-li absolutament res, i tornar a contractar una altra persona. Això no és
una reforma laboral per crear ocupació, si més no, no ocupació de qualitat.
Hi ha molts motius pels quals rebutgem aquesta reforma laboral.
Vull fer un petit esment al que el govern entén com a flexibilitat i de què ells fan
bandera i que és on hauria d’haver insistit i incidit aquesta reforma laboral. Se’ls va
reclamar des dels agents socials que hi haguessin unes flexibilitats internes que
permetessin, en períodes de crisi, que hi hagués entrada i sortida de treballadors.
Però el que fan vostès és una flexibilitat externa. El que fan és desfer-se de
treballadors aprofitant l’avinentesa. Fins i tot avui he llegit unes declaracions del Sr.
Rosell, president de la patronal, de la CEOE, en què diu que confia que els
empresaris no utilitzin de manera perversa aquestes facilitats d’acomiadament
resultants d’aquesta reforma laboral.
Per tant, Sr. López, espero que el govern del Sr. Rajoy es replantegi aquesta reforma
antilaboral i tingui la valentia de tornar a portar-la al lloc del qual no hauria d’haver
sortit mai, que és la taula de diàleg social.
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular recorda que el Sr. López ha dit que es tracta d’una reforma laboral per
facilitar la contractació i ell sap que això no és així. El que facilita és abaratir la
contractació i això farà perdre poder adquisitiu de la classe treballadora i, si això
succeeix, el consum baixa. La baixada del consum provoca la paràlisi de les
empreses. La reforma no va encaminada a allò que s’hauria de fer, que és replantejar
l’actual model social i econòmic, i això vol dir replantejar el model de producció i de
consum que ni aquest govern, ni l’anterior, s’han plantejat. L’únic que està content
amb aquesta reforma laboral és el Banc Central Espanyol, i em sembla que els bancs
encara estan molt lluny dels interessos de la gran majoria de la societat.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, expressa que,
sense ànim d’entrar en polèmica, és evident que ell i el Sr. López no es posaran mai
d’acord en aquest tema. I tampoc perquè vulgui defugir les responsabilitats dels
govern socialistes anteriors. No va ser el tripartit qui va baixar els sous dels
funcionaris, va ser el govern de Zapatero: recordo perfectament el ple en què vam
haver de prendre aquella trista decisió compartida per la majoria. Però aquest govern
de CIU, amb el suport del seu grup polític, també ha baixat els sous dels funcionaris.
A mi ja m’han anunciat que em baixaran el sou un 3%. I aquesta setmana a casa
meva hem rebut dues cartes del Ministeri d’Hisenda i les dues deien el mateix: que
les pensions dels pensionistes de la família també baixaven.
Respecte a la proposta del Sr. Miquel Rey, a mi m’agradaria acceptar-li —bàsicament
perquè diuen gairebé el mateix—, però ara no m’agradaria entrar en la negociació
sobre la redacció. Per tant, hi ha una proposta que fa molts dies que es va presentar i
és la que es manté. Tots recordem la foto de l’Alcalde al web municipal rebent els
sindicats i dient: “donarem suport a la proposta”. Hi ha hagut temps de sobres. Vostès
haguessin pogut afegir aquesta redacció i jo ara no entraré a retocar o a modificar. La
presentem a aprovació tal com està i si s’hi volen afegir bé i, sinó, ho lamentem.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, no està d’acord amb el descrèdit dels sindicats perquè creu en la labor
que fan. El que tampoc em sembla de rebut és que vostè entri en el descrèdit dels
emprenedors o empresaris dient que estan desitjant acomiadar la gent.
Té raó el Sr. Safont-Tria quan diu que allò que es pretén és abaratir la contractació
per generar llocs d’ocupació, efectivament.
Ja m’explicarà, Sr. Martínez, quina diferència hi ha entre encadenar contractes de 2
anys en 2 anys sense generar antiguitat i això. Hi ha molta diferència?
Té raó vostè en una cosa, ja ho veurem. Estem actuant preventivament. I en tot cas,
el que no s’hi val és eternitzar les pròrrogues dels convenis col·lectius. En aquest país
la majoria d’empreses són microempreses i els treballadors i empresaris s’acaben
posant d’acord, al marge de les centrals sindicals. I quan venen maldades el que
tothom vol és mantenir el seu lloc de feina.

El senyor Joan Mora, alcalde president, puntualitza que només llegint els acords es
veu la diferència entre la presentació dels sindicats i la presentació de la diferència.
Jo entenc que hi havia temps per parlar-ne, perquè quan es va presentar als sindicats
aquesta proposta, hi havia temps. Aquest acord que han fet vostès a darrera hora
amb la CUP fa que nosaltres no hàgim tingut temps d’arribar a aquest acord. Ens sap
greu i, per això, ens hi abstindrem i no hi votarem ni a favor ni en contra.
Estem absolutament d’acord amb la proposta que van presentar els sindicats, que era
una proposta bastant més dialogant.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

14,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista

(8).

Corresponent

Plataforma per Catalunya (3),

al

grup

municipal

de

corresponents al grup

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

5, corresponent al membre del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.
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Abstencions:

7,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 7 i 9
per venir referits a temàtiques coincidents.

7 – DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN TOTS
ELS GRUPS MUNICIPALS EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES.
La senyora Olga Ortiz, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, presenta
la declaració Institucional següent:
“En ple segle XXI pot semblar anacrònic parlar de desigualtats entre homes i dones,
quan la legislació jurídicament i constitucional ha avançat en matèria d’igualtat.
Però sovint la igualtat legal no es correspon amb la igualtat real en les diferents
esferes de la vida. A la vida quotidiana, a l’accés o permanència al lloc de treball,
l’accés a càrrecs directius, la igualtat de sous pel mateix treball .... Són desigualtats
fruit d’una societat històricament patriarcal que marca unes relacions de subordinació
de les dones respecte als homes, només pel fet d’haver nascut dones.
L’educació i la socialització de nens i nenes de manera diferent ha comportat una
divisió social i sexual de les activitats que totes les cultures han organitzat i
organitzen per satisfer les seves necessitats. Aquesta divisió i atribució de tasques
marca les diferències i provoca les desigualtats àmpliament conegudes i reconegudes
entre dones i homes: de treball, d’utilització de l’espai i el temps, d’ingressos, de
reconeixement, de poder, etc.; desigualtats que han desvalorat les activitats
realitzades per les dones, les seves formes d’actuar, de pensar, el tipus de relacions
que estableixen, el seu cos... Fins al punt de ser les dones les principals víctimes de
la violència en qualsevol conflicte, sigui a la llar o en una guerra. En definitiva, en ple
segle XXI encara cal continuar treballant fermament i des de diferents àmbits (des de
la legalitat, des de l’educació,...) per fer de la igualtat una realitat de les diferents
esferes de les vida, tant a la privada com a la pública.
És imprescindible incorporar l’experiència, els sabers i les pràctiques de les dones
per tal d’aconseguir un canvi de paradigma que ha de resultar favorable no només
per a les dones, sinó per al conjunt de la societat. La incorporació de la perspectiva
de les dones permetrà mirar el món d’una manera molt més complerta, perquè
representa la meitat de la societat, una mirada per tant, més humana, més d’acord
amb els drets civils, polítics i humans de les persones.
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Les dones sempre han treballat, encara que en un entorn invisibilitzat per la
centralitat de la producció mercantil com a objectiu econòmic bàsic. El treball
assalariat no és tot el treball. S’ha d’acabar amb la confusió entre treball i ocupació i
fer visible el treball domèstic i familiar, indispensable per aconseguir el benestar i el
desenvolupament correcte de les persones.
La doble presència de les dones en els àmbits del treball productiu i reproductiu
genera tensió pel repartiment desigual de la càrrega total de treball entre homes i
dones a la vida quotidiana.
Cal avançar cap a la consecució d’un model de societat millor organitzat en funció de
les necessitats de les persones i que no sigui una sobrecàrrega per a les dones. S’ha
de reorganitzar la vida personal-familiar-laboral per tal que les dones deixin de ser
gairebé les úniques responsables del treball familiar, domèstic i de cura de les
persones. La conciliació dels usos del temps, és un repte col.lectiu prioritari que
passa indefectiblement per la corresponsabilitat social i per la implicació d’agents
institucionals, empresarials i sindicals.
Les desigualtats de gènere no són les úniques que cal considerar. L’arribada de les
migracions recents posa de manifest la necessitat ineludible de considerar que, a
més de les desigualtats de gènere i de classe, cal tenir present les desigualtats
d’origen. Les dones immigrades arrosseguen sovint una triple discriminació que cal
tenir en compte.
Malgrat tot les dones hem aconseguit avenços importants. Hem començat a
impregnar la vida social, política i laboral amb el nostre saber fer i amb la nostra visió
en femení. Dones, homes i institucions públiques, conjuntament, hem de continuar
treballant per construir una societat més justa, democràtica i sostenible.
Els poders públics han d’integrar el reconeixement de l’existència de dones i homes
al conjunt de les seves polítiques, per tal que aquestes responguin a les realitats,
oportunitats, necessitats i expectatives dels dos sexes, i, alhora, tenir en compte que
la igualtat legal i real, així com els canvis necessaris per millorar la societat han
d’impactar positivament sobre el conjunt de la població, sobre les dones i sobre els
homes. Es tracta de planificar, executar i avaluar polítiques, a partir del concepte
d’igualtat i equitat, tot donant valor a les aportacions de les dones en la construcció, el
manteniment i la transformació de la societat.
Des de l’Ajuntament de Mataró volem expressar el nostre compromís per:
•

•

•

Treballar per la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques locals
donat que només des del reconeixement de les realitats , necessitats i demandes
dels homes i les dones es pot fer una política que contempli el conjunt de la
ciutadania.
Sensibilitzar sobre la igualtat de gènere des de la infantesa, promovent actituds
igualitàries en tots els àmbits de la vida quotidiana i divulgant el concepte
d’igualtat de gènere
Combatre la violència masclista coordinant totes les accions, institucionals, legals,
i socials, adreçades a la seva eradicació, incidint en la sensibilització i prevenció
des de la infantesa i l’atenció a les dones que la pateixen.
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•
•
•

Vetllar per la promoció social de les dones i facilitar la seva participació en els
diferents àmbits ciutadans i en el teixit associatiu.
Reconèixer i potenciar la tasca que realitzen les entitats de dones de la ciutat i
promoure’n la participació en les polítiques municipals.
Treballar per la igualtat de les dones en l’esfera laboral

Per tot això, els grups municipals sotasignats proposem al Ple Municipal l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Reafirmar el nostre compromís de treballar per la igualtat real de dones i
homes al nostre municipi, tenint en compte les necessitats i interessos d’ambdós per
tal de construir una societat més equitativa i justa.
SEGON.- Incorporar la perspectiva de gènere des d’una mirada transversal a les
polítiques municipals.
TERCER.- Impulsar Plans d’Igualtat en l’esfera laboral dins les polítiques municipals
d’ocupació i formació ocupacional.
QUART.- Adherir-nos al manifest institucional del Dia Internacional de les Dones, que
elaboren diferents institucions i organismes , amb motiu del dia 8 de març, el qual
adjuntem a aquesta declaració institucional.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a totes les vocalies i associacions de la
dona de la ciutat i a quina administració correspongui.”

9 – MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA
EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES -8 DE
MARÇ DE 2012-.
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la Moció següent:
“El 8 de març, Dia Internacional de les Dones és, especialment, una data per celebrar
els actes de valor i decisió de moltes dones que, arreu del món, han lluitat pels seus
drets, intentant fer d’aquest un mon més just. És, també, un moment per reflexionar i
posar en valor els avenços aconseguits per les dones i reivindicar i exigir els canvis
necessaris per tal d’avançar cap a l’equitat de gènere.
Avui, el món es troba immers en una crisi econòmica, social i de valors i les seves
greus conseqüències les estan patint les persones que es troben en una situació de
més vulnerabilitat. Les dones ens trobem en aquest col·lectiu, ja que patim les
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conseqüències d’una societat encara avui patriarcal i sexista (violència masclista,
menys salari, més precarietat laboral, sostre de vidre, assumpció de les tasques de
cura i domèstiques, etc.).
Els governs actuals a Catalunya i a l’Estat espanyol no només estan implementant
mesures que agreugen les conseqüències que té aquesta crisi sobre aquests
col·lectius, sinó que, a més, estan plantejant un involucionisme en matèria de drets de
les dones. Aquestes polítiques ens estan fent retrocedir en els drets de ciutadania fins
a quotes inassumibles. Alguns exemples són la moratòria de la Llei de dependència
(PP), la reforma de les RMI (CiU), la reforma de la Llei de l’avortament (PP), així com
totes les retallades en serveis socials que repercuteixen en els drets de les persones,
que estan acordant PP i CiU.
Malauradament, correm el risc no tan sols de no avançar, sinó de retrocedir a mans
de la dreta. No és veritat que les retallades de forma indiscriminada i dogmàtica
siguin inevitables, no acceptem l’hegemonia de la lògica conservadora i neoliberal,
per la qual es nega l’existència d’alternatives per sortir de la crisi d’una forma més
justa, equitativa i solidària.
Des d’ICV-EuiA i PSC volem reivindicar avui, més que mai, l’esperit primigeni del 8 de
març i la memòria de totes les dones que d’una manera visible o invisible han
contribuït a l’avenç dels drets dels quals gaudim les dones. I és en aquesta data tan
significativa que exigim la necessitat d’avançar en l’equitat de gènere, fent polítiques
actives per eliminar les desigualtats, garantint i ampliant els drets de les dones, amb
l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i democràtica.
Pels motius anteriorment exposats, els Grup Municipals d’ICV-EUIA i PSC de
l’Ajuntament de Mataró proposa a aquesta Corporació Municipal l’adopció dels
següents acords:
ACORDS
1. Exigir al Govern de l’Estat espanyol que no es modifiqui de manera restrictiva
la Llei de l’avortament.
2. Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que no es retallin els
drets laborals de les treballadores i els treballadors.
3. Demanar al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la Generalitat de
Catalunya la retirada de la moratòria de la Llei de dependència i la reforma de
la Renda Mínima d’Inserció (RMI), així com les retallades indiscriminades en
salut i educació, sense valorar d’altres alternatives.
4. Reclamar que es recuperi el Programa de Seguretat contra la Violència
Masclista del Departament d’Interior de la Generalitat, com a instrument de
lluita contra aquesta xacra, així com un treball clar i decisiu en els camps de
l’educació, la prevenció i la intervenció.
5. Instar al Govern de la Generalitat a recuperar la “Direcció General
d’Oportunitats en el Treball” per tal de continuar impulsant polítiques
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d’economia social, igualtat de gènere en l’esfera laboral, i mesures de
conciliació laboral i personal.
6. Reafirmar la voluntat d’aquest Ajuntament per seguir mantenint i impulsant les
polítiques d’equitat de gènere al nostre municipi.
7. Recuperar les polítiques de recuperació de la memòria i la tasca del Memorial
Democràtic en la recuperació de la memòria històrica de les dones que van
lluitar per la llibertat i pels drets de les dones.
8. Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Institut Català de la Dona, a les associacions del municipi. “

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, posiciona el seu vot a favor de les dues mocions. La CUP, al llarg d’aquests
anys, sempre hem presentat una moció per reivindicar el Dia de la Dona
Treballadora. En aquest cas també ho fem, però no hem presentat una moció
alternativa. Sempre creiem que hi ha aspectes en els quals cal incidir més i ho farem,
però no en el ple, sinó en altres canals més oportuns.
Continuem en una societat patriarcal. Hi ha coses que no estan compartides de forma
equitativa com, per exemple, les tasques de la llar. Es parla molt de les fites
aconseguides en l’àmbit de l’alliberament de la dona però la realitat, encara a dia
d’avui, és molt crua. És molt crua però en un futur encara ho serà més davant la
retallada dels serveis públics, que qui més ho patirà seran les famílies i, per tant, les
dones, que són qui les sustenten; ho serà perquè hi ha precarietat laboral, ho serà
perquè el PP ja ha parlat de fer una nova llei de l’avortament. Hem de continuar
lluitant. Ni molt menys s’ha guanyat l’alliberament de la dona. Des de l’activitat diària,
ja sigui des de les institucions o des de l’actitud personal i des de l’actitud de les
empreses, crec que encara hi ha molt a millorar.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
anuncia el seu vot favorable a la proposta que han fet tots els grups municipals i el
vot contrari respecte de l’altra proposta.
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A la part expositiva hi ha un paràgraf que diu que les dones immigrades arrosseguen
sovint una triple discriminació que cal tenir en compte. A mi m’agradaria dir que
moltes d’aquestes dones, malauradament, són discriminades per la seva pròpia
cultura i per la seva pròpia religió. Algunes d’aquestes dones fugen de països on
impera el radicalisme per venir a la nostra terra a ser dones lliures i valorades.
Malauradament, a causa del descontrol de la immigració i del caràcter invasor de
l’Islam, molts llocs del nostre país, a part de començar a estar envaïts, també han
passat a estar controlats pels imams radicals de l’Islam, exercint així una major
pressió i coacció social a l’entorn d’aquestes dones. Dones que van fugir dels seus
països buscant refugi a la nostra societat civilitzada. No ens poden forçar a respectar
una cultura que té com a fonament discriminar el 50% de la població. És molt il·lògic
que ens forcin a respectar una cultura així. Permetrem que ens imposin una cultura
que s’està important a través dels mateixos que en fugen?

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, no vol entrar en la moció alternativa que es presenta perquè entén que el
que fa és perdre força i dispersar el debat d’allò que és realment important. Hi ha una
situació encara de discriminació vers les dones, hi ha una necessitat de reivindicar el
paper de les dones. La nostra intenció era donar suport a la que havíem consensuat
tots i callar en la segona.
Sr. Martínez, malauradament el meu partit es quedarà curt amb el que jo penso sobre
l’avortament. El que no pot ser és que vostès ens vulguin fer passar l’avortament com
un dret. En tot cas, és un drama personal impressionant, però no un dret. Vostè
parlava de les riuades de la societat espanyola sortint en contra de la reforma laboral.
Escolti, riuades de la societat espanyola, enquesta d’opinió rere enquesta d’opinió
davant de la barbaritat de deixar que una nena de 16 anys, que havia de demanar
permís per tot als seus pares, pogués avortar lliurement. I això és, malauradament,
l’únic que es modificarà. I és una opinió personal.
Ens podríem posar, per exemple, a evitar que en alguns centres de culte de la nostra
ciutat les dones sortissin per una part de la vorera del carrer i els homes per l’altra. A
això sí que tenim l’oportunitat de posar-hi solució aquí.
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El meu model és Alemanya, el meu model és Anglaterra, el meu model és
l’Esperanza Aguirre, el meu model és l’Ana Botella, el meu model és la meva
Presidenta de Catalunya que, per cert, va ser l’única candidata dona que hi va haver
a les darreres eleccions a Catalunya. El meu model no és que les dones vagin per
una vorera i els homes per l’altra, perquè això és discriminació, no llibertat de culte, ni
el meu model és el de les jineteras de Cuba, que es venen perquè no hi ha un altre
remei, etc.

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, manifesta el vot
favorable del seu grup municipal.
Donem suport també a la proposta de resolució d’Iniciativa perquè creiem que en
aquests moments és bo, més enllà de declaracions, prendre compromisos clars i
contundents. Les ciutadanes també ens ho demanen en termes laboral, en termes de
salut i de reproducció. També preocupats pel risc de retrocedir en la Llei de la
Dependència, que ha suposat un alliberament per tantes dones, que són les que
tenen cura de les persones dependents, i en temes de lluita contra la violència.
Donem suport a aquesta proposta, perquè hem de fer aquestes declaracions
institucionals, però també ens hem de comprometre una mica més enllà per a no
retrocedir en els nostres drets.

La senyora Olga Ortiz, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, afirma
que no poden estar d’acord amb la moció que presenten el grups municipals
d’Iniciativa per Catalunya i PSC.
No podem estar d’acord que el govern de Catalunya està implementant mesures que
agreugen les conseqüències que té aquesta crisi en aquests col·lectius, no podem
estar d’acord que existeixen polítiques d’involucionisme en matèria dels drets de la
dona, no existeixen retallades de forma indiscriminada i dogmàtica...
En relació amb l’esperit primogènit d’aquest 8 de març, hem de recordar que la fixació
d’aquesta data ve arran del 1908, quan la fàbrica tèxtil de Nova York va provocar la
mort d’un centenar de treballadores. També a Nova York, el 1857 i el 1911, 142
obreres, la majoria immigrants joves, van morir. El Dia Internacional de la Dona
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queda fixat en el 8 de març a partir de la sortida al carrer de les dones russes que
reclamaven els seus drets. És la lluita de les treballadores, és la lluita de la dona i
durant el segle XX ha sigut el dia de la dona per reivindicar principalment el dret del
vot femení.
No podem estar d’acord en els punts d’acord que proposen, sobretot en el punt quart,
perquè ve a ser reiteratiu de l’antiga moció que van presentar. Existeix un nou model
d’intervenció policial presentat per l’Institut Català de la Dona, amb data 28 de febrer
del 2012, on s’emmarca el pla de seguretat i atenció a víctimes de violència masclista
i domèstica. L’objectiu d’aquest pla és un canvi de model que representa que deixem
de centrar la nostra mirada en el delicte i incorporem una visió preventiva, centrant la
nostra intervenció en la víctima i en el seu entorn. És a dir, no podem estar d’acord en
allò que ha dit que la Generalitat ha tret el seu programa de seguretat contra la
violència masclista.
Entenem que la declaració institucional presentada per tots els grups i els acords
presos contribueixen ja a avançar cap a un model de societat que treballi per la
igualtat real.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu al Sr. López que qui ha presentat la moció
del seu grup ha estat la regidora Conxita Cavo, malgrat el regidor del PP s’hagi
adreçat a ell.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, no s’ha sentit menystinguda.
D’altra banda, recorda que no és una moció alternativa a l’altra, sinó que la
complementa.

El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 7 de l’ordre de l dia:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).
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El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 9 de l’ordre de l dia:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (8), corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent

al

membre

del

grup

municipal

de

Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra:

15, corresponents als membres del grup municipal de
Convergència i Unió (7), corresponent al membre del grup
municipal

del

corresponent

Partit
al

grup

Popular

de

municipal

de

Catalunya

(5)

Plataforma

i

per

Catalunya (3).
Abstencions:

Cap.

8 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE EL PAGAMENT DE L’IRPF I
L’IVA.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la proposta següent :
“És una certesa històrica que l'estat espanyol ha sotmès el nostre país, com a mínim
des de la darrera centúria, a un espoli fiscal permanent que n'ha penalitzat el
desenvolupament econòmic i social. A la torna, amb aquest fenomen els diners dels
catalans s'han utilitzat com a arma política utilitzada per a perpetuar aquesta situació
de forçada contribució a una mal anomenada solidaritat.
Aquest fet s'ha vist agreujat al llarg dels darrers anys amb l'augment de la càrrega
fiscal que, partint de nivells propis dels països més pobres, s'ha anat homologant als
nivells de la resta d'Europa. És d'aquesta forma que el fenomen de l'espoli fiscal ha
arribat fins a l'absoluta insostenibilitat actual, posant així en perill el futur econòmic
català i amb aquest el de tots aquells serveis públics i socials conquerits en els
darrers cent anys. Bona prova d'aquest fet la trobem en les actuals retallades
pressupostàries de tots aquests serveis, en part probablement originades pel
malbaratament dels recursos públics però majoritàriament cimentades en aquest
constant ESPOLI fiscal.
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És també un fet conegut l'existència al Principat de Catalunya de dos ens públics,
l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Tributària Espanyola, dedicats a la
recaptació d'impostos, entre ells l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
(IRPF) i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Fins a la data, i com en la immensa
majoria de casos aquest Ajuntament ha estat tributant pels impostos anteriorment
esmentats a l'Agència Tributària Espanyola.
Per altra banda és una mancança greu el fet que l'Agència Tributària de Catalunya no
disposa a dia d'avui d'un protocol estandaritzat que faciliti els pagaments dels
impostos anteriorment esmentats a la pròpia Agència. En aquest ordre de coses i
considerant que si en l'actual conjectura econòmica els impostos dels berguedans
han d'esdevenir arma política és preferible que el control de la mateixa es trobi a
mans de la Generalitat de Catalunya, màxim òrgan de govern propi del Principat.
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de
l'Ajuntament de Mataró els acords següents:
1. Instar a la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària de Catalunya a que
estableixin un protocol d'actuació que permeti realitzar els pagaments
d'aquests impostos a la mencionada Agència, efectuant a tal efecte, si
s'escau, els canvis normatius que puguin ser necessaris.
2. Ingressar, així que sigui legalment possible, els pagaments efectuats per
l'Ajuntament de Mataró corresponents a l'Impost Sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en
comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'han realitzat
fins ara.
3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de
Catalunya.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu vot favorable a aquesta moció.
Tot i així, volem fer constar, respecte al primer punt, que el nou Estatut de Catalunya,
que vostès tant han criticat, ja ho estableix. Per tant, no caldria.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
declara que estan a favor d’un millor finançament per a Catalunya i de la creació d’un
règim econòmic propi com les comunitats de Navarra o el País Basc. Fins i tot podem
estar d’acord en la creació d’un règim fiscal com el d’aquestes comunitats, però el
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que no volem és donar suport a una proposta de resolució que s’allunya de la nostra
síntesi ideològica pel seu plantejament final, principalment. Catalunya ha estat
espoliada econòmicament amb l’única finalitat de disposar de recursos per espoliar
electoralment altres comunitats i col·lectius. La casta política parasitària solament veu
en els nostres impostos una font de recursos per mantenir-se en el poder i no ha
utilitzat aquests recursos per desenvolupar i dotar d’autosuficiència econòmica les
comunitats més desfavorides. Nosaltres no creiem en la casta política i la de la nostra
comunitat no és diferent. Només cal veure com lluiten per fer-se amb el futur vot dels
immigrants, encara que això suposi perdre la nostra identitat i deixar que Catalunya,
en el futur, es converteixi en un califat. Al cap i a la fi, els mateixos que ens critiquen
de xenofòbia, en realitat estan utilitzant la immigració com a font de reclutament de
futurs mercenaris electorals. Si voleu que els diners es quedin a casa, els diners han
de ser per als de casa i no perquè se’ls enduguin a cabassos cap al Marroc o perquè
s’instal·li aquí un califat.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, expressa que tothom té molt clar què pensa el PP sobre aquest tema.
Tothom té molt clar que a nosaltres el que ens interessa és la llibertat individual.
Posats a parlar d’espolis i, com que vostè el que proposa aquí és la insubmissió
fiscal, el convido que els digui als senyors que han vingut del Marta Mata i que han
rebut aquest “magnífic” servei de l’Ajuntament de Mataró i de la Generalitat de
Catalunya, que no paguin els seus impostos i que se’ls gestionin ells. Que es paguin
un col·legi privat amb aquests diners, per exemple.
Ningú no pot negar que Catalunya necessita un millor finançament, que necessitem
millors infraestructures, que la gent que ho passa malament a casa nostra mereix
tenir accés als serveis socials, però no crec que tot això passi perquè tinguem una
agència tributària. Això passa perquè es gestionin com s’han de gestionar els
recursos públics que tenim. En això hem sigut bastant deficients tots plegats.
Per altra banda, em molesta aquest to tremendista que fa servir. Nosaltres hi votarem
negativament.
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La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia el vot
negatiu a aquesta proposta. Nosaltres no donem suport a iniciatives d’insubmissió
fiscal perquè creiem que són mesures inútils que no aconsegueixen els objectius que
pretenen i són impracticables. Creiem en la lleialtat institucional, en la capacitat dels
governs per pactar, acordar, treballar plegats, respectar criteris dins d’un marc jurídic i
econòmic estable i segur, sense haver d’arribar a aquests extrems. En tot cas, creiem
que s’hauria d’instar el govern de la Generalitat i el Govern Central a convocar
urgentment els mecanismes formals i informals de negociació que ja es van preveure
al Pacte Fiscal de caràcter federal, que es va acordar entre les dues administracions
l’any 2009, per abordar justament l’actualització d’aquest model vigent.

La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió,
recorda que la proposta de la CUP parla d’“ingressar, així que sigui legalment
possible”, parla d’“instar” a fer un protocol d’actuació per promoure uns canvis
normatius i, quan es facin aquests canvis normatius, realitzar aquests pagaments
efectuats a través de l’Agència Tributària Catalana. Actualment no és possible fer-ho,
perquè els impostos no estan cedits totalment per l’Estat. Però nosaltres veiem
l’esperit de la proposta, veiem que ha d’anar en la línia d’un millor finançament i tots
coincidim en què, si tenim més recursos, en sortirem beneficiats. En aquesta línia, hi
donarem el nostre vot afirmatiu.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, respon al Sr. López que el seu grup municipal en cap moment diu que
aquests impostos no es paguin. El que demanem és que aquests impostos els
puguem administrar directament, no com ara que se’n van a Madrid i tornen els que
tornen. I mai no sabem quan tornen i si arriben o no arriben. Malauradament en
tornen molts menys dels que necessitem per poder fer les polítiques socials, per
poder construir escoles, etc. Al País Basc i Navarra és la Diputació qui recapta
directament els diners. Si comparéssim els pressupostos d’aquests ajuntaments amb
els catalans ens posaríem les mans al cap. En províncies com Guipúscoa la situació
d’atur no arriba a un 10%, quan aquí tenim més d’un 21%. Per tant, queda molt clar.
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No entenc que a vostè li molesti que diem que fa molts anys que hi ha aquesta
situació. A mi, el que més em molesta és que portem 300 anys d’ocupació com a
nació i que, a dia d’avui, encara no tinguem a les nostres mans ni el poder polític ni el
poder econòmic que ens mereixem com a poble.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, aclareix que ell no ha dit que això li molesti. Recordo que els meus pares,
als anys 60, van haver de deixar la seva terra per venir aquí, quan estaven encantats
a la seva terra. Per tant, si vostè es remunta a cent anys, jo em remunto a 40 anys.
Per tant, aquesta situació no era així. Hi ha pel·lícules que parlen de quin va ser el
paper d’una bona part de la burgesia catalana d’aleshores: La Escopeta Nacional ho
deixa molt clar.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, opina que el Sr. López només té raó en una cosa: la complicitat de la
burgesia catalana amb la situació que viu Catalunya com a poble. Respecte a la
resta, li puc assegurar que històricament l’Estat espanyol ha contribuït a anar en
contra dels interessos d’aquesta nació.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponents al grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (2) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra:

16, corresponents als membres del grup municipal
Socialista (8), corresponent al membre del grup municipal
del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponent al grup
municipal de Plataforma per Catalunya (3).

Abstencions:

Cap.
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9 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA
EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES -8 DE
MARÇ DE 2012-.
Aquesta Moció ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 7 de l’ordre del dia.

10 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP

EN CONTRA DE LA REFORMA

LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN ESPANYOL.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, retira la proposta perquè donen suport a la proposta presentada pels grups
municipals PSC i ICV-EUiA, que han recollit les seves iniciatives.

11 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

D’ICV-EUIA

PER

TAL

DE

RECLAMAR

AL

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA QUE APORTI INFORMACIÓ CLARA I CONCRETA
DELS TERMINIS DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE
L’ESCOLA MARTA MATA.
Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 5 de l’ordre del
dia.
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En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

12 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS
GRUPS

MUNICIPALS

CIU,

PXC,

ICV-EUIA

I

CUP

PER

RECLAMAR L’EXECUCIÓ DEL PLA D’INFRAESTRUCTURES
FERROVIÀRIES.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent :
“Mataró és la primera ciutat amb ferrocarril de la península ibèrica. Avui, després de
167 anys milers de mataronins utilitzen, dia a dia, el servei de Rodalies per
desplaçar-se per la comarca o bé fins a Barcelona. Històricament, aquest ajuntament
ha sol·licitat reiteradament la millora del servei de rodalies i l’execució de les
inversions necessàries per assegurar la qualitat del servei i augmentar-ne la
seguretat. Recentment, el mes de novembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar per unanimitat adreçar-se als responsables de neteja i manteniment de la
xarxa de Rodalies de Catalunya per demanar formalment que es millorin les
condicions de neteja i condicionament dels combois de la R1.
En només dos anys i mig s’han produït dos accidents idèntics amb víctimes. El primer
a mitjans del 2009 amb 6 ferits i el darrer el passat dia 9 de febrer amb 10 víctimes de
diversa consideració. Es dona la circumstància que ambdós trens es van estampar
contra el topall de final de la via 4.
A banda d’aquests episodis locals en els darrers mesos, s’han produït un seguit
d’incidents a la xarxa de rodalies com a conseqüència de les deficiències en les
infraestructures .
•

16 de març de 2011: Descarrilament parcial de tren de passatgers per col·lisió
amb objecte a via a Vacarisses. 10 ferits.

•

20 de març de 2011: Descarrilament parcial de tren de passatgers a l'estació
de Sitges. 3 ferits.

•

28 d'abril de 2011: Encalç entre un tren Talgo i un tren Rodalies a la sortida de
l'estació del Clot de Barcelona. 17 ferits lleus.

•

26 d’octubre 2011. Descarrila un tren de rodalies prop de l’estació de Sant Pol
de Mar.

•

19 de gener de 2012: Xoc entre un tren de Rodalies i un tren Talgo buit al
túnel de sortida de l'estació del Clot de Barcelona. 25 ferits.
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El 20 de febrer de 2009 el Consell de Ministres va aprovar el Pla d’Infraestructures
Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, amb una inversió prevista de
4.000 milions d’Euros, destinats majoritàriament a modernitzar la xarxa i renovar i
ampliar els elements de la seva infraestructura i augmentar la capacitat de transport,
amb més circulacions per línia i més capacitat dels trens, i millorar l’eficàcia del
sistema.
Aquest Pla ha estat executat, aproximadament, en un 3,5 per 100, segons dades del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
A més cal afegir les afectacions constants que pateixen les infraestructures de la línia
del Maresme amb els temporals de llevant.
Tenint en compte el baix ritme d'execució i planificació, i els incidents que s’han
succeït en el darrer any, i que considerem que el transport ferroviari és fonamental
per garantir una mobilitat sostenible, un país cohesionat, equilibrat i vertebrat,
Els Grups Municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Partit Popular de Catalunya, Plataforma per Catalunya, Iniciativa per Catalunya – Els
Verds, Esquerra Unida Alternativa i Candidatura d’Unitat Popular, proposem al Ple de
l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Manifestar la indignació de l’alcalde i els regidors de la ciutat de Mataró per
l’accident ferroviari que va tenir lloc el dia 9 de Febrer d’enguany a l’Estació de
Mataró, i pels accidents que s’han succeït en els darrers mesos a Catalunya.
Segon.- Exigir, atots els organismes implicats, les explicacions oportunes del que va
provocar l’accident així com quina és la seva responsabilitat..
Tercer.- Exigir al Ministeri de Foment l’execució del Pla d’Infraestructures Ferroviàries
de Rodalies de Barcelona 2008-2015, amb l’objectiu de modernitzar la xarxa i
renovar i ampliar els elements de la seva infraestructura i augmentar la capacitat de
transport, amb més circulacions per línia i més capacitat dels trens, i millorar l’eficàcia
i la seguretat del sistema.
Quart.- Notificar la present resolució al Ministeri de Foment, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, als Grups Polítics del Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Cinquè.- Traslladar la present resolució als municipis del Maresme per tal que, si ho
desitgen, s’adhereixin a la petició i facin arribar els seus acords al Ministeri de Foment
i a l’Ajuntament de Mataró. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).
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DICTAMENS
ALCALDIA

13 - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE
PLATAFORMA PER CATALUNYA DE L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ

EN

EL

CONSELL

PLENARI

DE

L’INSTITUT

MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL.
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania,
Política Lingüística i Cultura, presenta la proposta següent:
“En data 14 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va designar els
membres del Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, segons disposen
els seus estatuts.
En data 22 de febrer de 2012 el grup municipal de Plataforma per Catalunya demana
el canvi de representant en el Consell Plenari de l’IMAC, en el sentit de substituir el
Sr. Victor González Espí pel Sr. Amadeu Maltas Carbonell.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Designar al Sr. Amadeu Maltas Carbonell com a representant del grup
municipal de Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Mataró en el Consell
Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, en substitució del Sr. Victor González
Espí.
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).
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14 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
1408/2012 DE 24 DE FEBRER, DE REVOCAR DELEGACIÓ EN
MATÈRIA DEL PLA INTEGRAL DE BARRIS DEL NORD.
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania,
Política Lingüística i Cultura, dóna compte del següent Decret:

DECRET
1408/2012 de 24 de febrer
Assumpte: Revocar delegació en matèria del Pla Integral de Barris del Nord
Òrgan: Secretaria General

Mitjançant decret 4452/2011, de 27 de juny, de delegació de competències en matèria
de Plans Integrals, s’atribuí a favor del regidor Sr. Pere Galbany i Duran la delegació
específica d’atribucions d’impuls i definició del Pla Integral del Barri del Nord.
A l’actualitat el Sr. Pere Galbany Duran es troba de baixa per malaltia, pel que
correspon revocar la delegació efectuada en el seu dia a favor de l’esmentat regidor i
efectuar nova delegació a favor del regidor Sr. Joaquim Fernàndez i Oller.
Vist el previst per l’article 8.5 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el que s’estableix que
la delegació d’una competència pot ésser revocada en qualsevol moment per l’òrgan
que l’ha conferida.
En virtut de les atribucions que m’atorga la legislació vigent, RESOLC:
Primer.- Revocar la delegació efectuada a favor del regidor Sr. Pere Galbany i Duran
mitjançant decret 4452/2011, de 27 de juny, de delegació de competències en matèria
de Plans Integrals, respecte de les atribucions d’impuls i definició del Pla Integral del
Barri del Nord.
Segon.- Atribuir al regidor Sr. Joaquim Fernàndez i Oller la delegació específica
d’atribucions d’impuls i definició del Pla Integral del Barri del Nord.
Tercer.- Les resolucions adoptades per delegació s’entendran dictades per l’Alcaldia
com a titular de la competència originària i, en conseqüència, esgotaran la via
administrativa.
Quart.- Les competències delegades s’entenen sens perjudici de la facultat
d’advocació per si de l’òrgan delegant.
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Cinquè.- Els acords adoptats pel regidor delegat en relació a la matèria delegada
tindrà el mateix valor jurídic que les dictades per l’Alcaldia com a titular de la
competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i
executivitat.
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l’origen
delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text:
“en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de data 24 de febrer
de 2012, resolc”.
Sisè:- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que tingui lloc. Així mateix, s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la
Província per general coneixement.”

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Maria Carme Maltas, regidora del
grup municipal Socialista.

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

15 - RESOLUCIÓ DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES AL
PLEC DE CONDICIONS RECTOR DE LA CONCESSIÓ DEL
SUBSÒL

DE

DOMINI

PÚBLIC

D’UNES

FINQUES

DEL

PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DEL POLÍGON 1 DEL PMU01D “RONDA BARCELÓ – ILLA FÁBREGAS I DE CARALT”, I
D’UNA

PART

DEL

CARRER

BIADA,

APROVAT

PROVISIONALMENT EN EL PLE DE 23 DE DESEMBRE DE
2011, I APROVACIÓ DEFINITIVA
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“1r.- El Ple municipal extraordinari de 23 de desembre de 2011 atorgà

provisionalment a favor de l’empresa EL CORTE INGLES, SA, una concessió
demanial referida al subsòl de domini públic de les finques ZV i Vial 1 de domini
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públic, pendent de segregació i creació, cessió, acceptació i inscripció al Registre de
la Propietat, així com 1.631,50 m2 del carrer Miquel Biada, entre la Rda. Alfons XII i el
passatge Torrijos, per construir un aparcament públic conjuntament amb l’aparcament
del subsòl privat de la parcel·la VI del Projecte de reparcel·lació del Polígon 1, de la
Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt.
2n.- Al mateix acord, es disposà l’aprovació provisional del plec de condicions rector
de la concessió, i la seva exposició pública per 30 dies, per tal de poder formular
al·legacions i reclamacions.
3r.- Durant el període d’exposició pública, El Corte Inglés, SA, ha fet al·legacions al
plec, proposant-hi diverses modificacions. Aquestes modificacions es relacionen a
continuació, i a la seva vegada, es fa proposta per a la seva resolució. També es
relacionen les millores i actualitzacions que es proposa incorporar al plec provisional,
per aclarir i adaptar alguns aspectes del plec a la realitat.
Punt 1: OBJECTE, ADJUDICACIÓ I FINALITAT
• 1a.- Es demana substituir les paraules aparcament públic, per aparcament del
centre comercial. No es troba inconvenient per acceptar aquesta modificació,
perquè l’aparcament és el que és d’acord amb el règim jurídic que li és aplicable i
que s’exposa a l’apartat de la normativa aplicable; el text proposat correspon a la
realitat física, sense que afecti a la realitat jurídica.
•

2a.- Punt 1.1. Es proposa substituir el text del plec pel següent: “la superfície de
l’aparcament resta qualificada d’espai volumètric sota bé de domini públic afecte
a l’ús privatiu”. Es considera que l’aportació no defineix la naturalesa jurídicopatrimonial de l’espai objecte de cessió; l’al.legant enfronta “l’ús públic” que
constava inicialment a “l’ús privatiu”, mentre que s’ha d’entendre en relació amb
la qualificació dels béns del reglament de patrimoni. Es considera suficient per
definir el règim de la finca la seva afectació al domini públic, i per tant, es proposa
el següent text alternatiu: “la superfície de l’aparcament resta qualificada de bé
de domini públic”, suprimint “afecte a l’ús públic” atès que dóna lloc a confusions.
La referència a espai volumètric no es considera necessària, doncs aquest punt
defineix la superfície de l’aparcament i no el subsòl.

•

3a.- Punt 1.3.: es demana introduir la paraula “gestió”, per obtenir el text resultant
“...construcció i gestió..” La concessió demanial porta aparellada l’obtenció de l’ús
privatiu de la finca, per tant, la seva gestió. No hi ha inconvenient en acceptar
aquesta proposta, en tant que el terme forma part del mateix concepte de la
concessió.

•

4a.- Punt 1.5.: es demana modificar el valor del bé objecte de concessió:
consultat l’expedient administratiu, s’ha comprovat que el valor consignat al plec
de 5.431.110,67 euros és incorrecte, doncs es va prendre el valor del bé comptat
prenent en consideració un cànon concessional (com a paràmetre de còmput)
superior al delimitat finalment. Per tant, procedeix recollir aquesta modificació.

Punt 2: DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES, OBRES I INSTAL·LACIONS A REALITZAR
• 1a.- Punt 2.1. Cal modificar la superfície, atès que la consignada no és correcta.
Inicialment s’inclou una part més gran del carrer Miquel Biada, a la que realment
queda afectada, que és de 1.631,5 m2.
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•

2a.- Punt 2.1. El text proposat “i accessos, segons plànol”, no s’accepta, atès que
els accessos estan integrats en la superfície objecte de la concessió, segons el
plànol.

•

3a.- Punt 2.2. Es proposa fer constar que l’aparcament s’edifica en SIS plantes
soterrànies, en comptes del text inicial “cinc plantes soterrànies”. Es pot acceptar
perquè l’aparcament realment té sis plantes i el plec així ho recull (el redactat
inicial menciona la distribució en sis pisos: un semisoterrani i cinc soterranis).

•

4a.- Punt 2.2.: Es proposa modificar la capacitat, per substituir la menció a una
capacitat concreta (208 places), per una capacitat aproximada i oscil·lant entre
uns límits (entre 208 i 310 places d’aparcament, segons necessitats
constructives). Aquesta modificació es pot acceptar, ja que al projecte constructiu
executiu que es presenti a l’Ajuntament ja constarà el nombre definitiu de places
d’aparcament, i a més, el propi plec ja contempla la xifra de 310 places al punt 5,
relatiu al cànon.

•

5a.- Punt 2.3.: Es proposa afegir “i accessos segons plànol”. Es reprodueix el
manifestat al punt 2, al·legació 2a.

•

6a.- Punt 2.4.: Es proposa reduir el text relatiu a les obligacions quant a les obres
i instal·lacions en superfície, i fer referència únicament a l’obligació de fer 2
edificis estructuralment independents. Es pot acceptar aquesta demanda, ja que
es considera que el text que es suprimeix no conté cap element que no es
desprengui de la normativa aplicable a les concessions.

•

7a.- Es millora la descripció de la finca consistent en un tram del vial Miquel
Biada, per ajustar-la als requeriments registrals, als efectes de la immatriculació
de la finca (per requeriments registrals), i s’ajusta a les actuals dades registrals
les altres dues finques.

Punt 3: TERMINI DE LA CONCESSIÓ
• 1a.- Es proposa introduir el següent text “excepte acord de renovació”, en relació
al termini de 50 anys de la concessió. No es troba cap inconvenient en acceptar
aquest punt, doncs no implica cap obligació acceptada des de ja per a
l’Ajuntament. El termini de 50 anys exposat no exhaureix el màxim assolible per
les concessions, que és de 75 anys d’acord amb la normativa bàsica vigent i
aplicable (Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions públiques), per tant,
no va contra la llei preveure una possible pròrroga.
Punt 4: DRETS I DEURES DEL CONCESSIONARI
• 1a.- Es proposa introduir una excepció a la submissió al reglament del servei
d’aparcaments, en el sentit de que sigui aplicable sempre que no entri en
contradicció amb les exigències de funcionament del centre comercial. Es
proposa la seva acceptació, atesa l’especial configuració d’aquest aparcament
públic, com un aparcament vinculat i dependent del centre comercial adjacent.
•

2a.- Punt 4.1.2.: Es demana suprimir que l’explotació s’autoritza en règim de
pupil·latge, per tal de fer genèrica la fórmula d’explotació (sense subjecció a
model), i es proposa la supressió del dret a percebre contraprestacions en funció
de tarifes autoritzades. Aquestes modificacions no desvirtuen, a criteri de qui
subscriu, la concessió demanial objecte d’atorgament, que es fa a favor d’una
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empresa privada amb ànim de lucre, amb un caire predominant de relació
demanial per sobre de la relació de servei públic.
•

3a.- Punt 4.1.3.: Es proposa introduir la facultat de transmissió del dret de
concessió de forma total o de forma parcial. En tant que la transmissió sempre
requereix la prèvia autorització municipal, l’acceptació d’aquesta modificació no
implica cap pèrdua de facultats de control i/o supervisió per a l’Ajuntament.

•

4a.- Punt 4.2.10.: Es proposa substituir les obligacions del concessionari al
sotmetiment als “requeriments tècnics pel funcionament independent de
l’aparcament quan reverteixi”, per la constitució de servituds recíproques de pas
entre ambdós aparcaments (en subsòl privat i en subsòl municipal), i per regular
la realització de les obres necessàries per facilitar-ne la gestió independent quan
reverteixi la concessió. A criteri de qui subscriu, es millora i concreta el redactat
del punt, la qual cosa ha de facilitar la reversió i les relacions independents dels
aparcaments en el seu dia.

•

5a.- Punt 4.2.17.: La concessionària proposa la seva supressió. El redactat inicial
d’aquest punt imposa una obligació que és exigible en el marc de la supervisió en
la gestió dels serveis públics. En aquest cas, en aquesta concessió prima
l’explotació del domini públic, per sobre de l’explotació d’un servei públic, tot i que
s’aprofita el marc general del servei públic d’aparcaments. No s’exigeix una
rendibilitat especial per l’explotació de l’aparcament, i la seva gestió és a risc i
ventura del concessionari, sense que es constitueixi cap obligació per a
l’Ajuntament per mantenir el seu equilibri econòmic. No es considera necessari, ni
exigible, el control dels comptes de la concessionària.

•

6a.- Punt 4.2.18.: Es proposa suprimir la prohibició de cedir l’ús a tercers, per la
facultat de transmissió total o parcial, prèvia autorització municipal. Es pot
acceptar, per harmonitzar aquest precepte amb l’exposat a l’al·legació 3a, sobre
el punt 4.1.3. del plec), i per les raons allà exposades.

•

7a.- Punt 4.2.19.: Es proposa la seva supressió. Les obligacions recollides en
aquest punt s’integren en el nou redactat de l’al·legació 4a anterior (punt 4.2.10),
per la qual cosa, aquest punt deixa de ser necessari.

•

8a.- Renumeració dels punts: A partir del punt 4.2.10 es renumeren tots els
punts, per tal de mantenir la numeració ordenada.

Punt 5: CONTRAPRESTACIÓ. CÀNON
• 1a.- Substitució del redactat inicial del segon paràgraf relatiu a la determinació
d’un cànon per tot l’aparcament, per la concreció d’un cànon concret per plaça de
parking final resultant (387 euros/plaça). Aquest import és el que resulta de
distribuir el cànon de 120.000 euros, entre les 310 places d’aparcament previstes
inicialment i segons l’oferta feta en el concurs per seleccionar l’operador
comercial que va fer PUMSA. Amb aquesta modificació, el còmput del cànon es
fa per plaça d’aparcament i el benefici per plaça no varia (al punt 2.2. del plec es
permet una oscil·lació: d’entre 208 i 310 places en la construcció de
l’aparcament). No es varia la proporció del cànon per plaça.
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Punt 6: DRETS DE L’AJUNTAMENT
• 1a.- Punt 6.2.: Es proposa independitzar l’activitat comercial del centre, de la
possibilitat de resoldre la concessió per raons d’interès públic, de manera que la
resolució de la concessió demanial de l’aparcament en subsòl públic no afecti a
l’activitat comercial exercida mitjançant la corresponent llicència. Es considera
adequat recollir aquesta puntualització, tot i que de fet, es tracta de dues
activitats que es poden exercir amb independència.
•

2a.- Punt 6.5.: Es demana suprimir la menció a l’executivitat dels acords, i fer
constar que són susceptibles dels recursos procedents. No hi ha cap impediment
per acceptar aquesta proposta, en tant que l’executivitat deriva de la pròpia llei de
procediment administratiu o de la jurisdicció contenciosa administrativa (no cal
que consti en el plec per tal que així sigui), sens perjudici de la seva suspensió
també d’acord amb la llei.

•

3a.- Es fa una correcció d’ofici en aquest punt, i es substitueix termini per
terminació, en tant que constitueix un error material de redacció.

Punt 8: EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
• 1a.- Punt 8: Es demana la supressió de la causa d’extinció de la concessió “per
desafectació del bé”. Es proposa mantenir-la, en tant que és reproducció del text
de la normativa aplicable a l’extinció de les concessions (article 100 de la Llei
33/2003 del patrimoni de les administracions públiques), puntualitzant-se que la
concessió en aquest cas, es transformarà en la relació contractual que
procedeixi.
•

2a.- Es proposa suprimir la causa d’extinció “per revocació de la concessió”. Es
pot accedir en tant que el seu contingut es recull a la proposta de causa de
revocació següent “per resolució judicial ferma de revocació de la concessió”, hi
ha una integració de les dues causes en una.

•

3a.- Rectificació d’ofici per adaptació a la normativa actual: Es proposa substituir
la declaració de fallida per la declaració de concurs de creditors.

Punt 9: COMISSIÓ DE SEGUIMENT
• 1a.- Es fa una adaptació del text d’ofici al nou organigrama municipal i es
substitueix la denominació “Sots-director de Serveis Econòmics”, per la nova
denominació “Director de Serveis Econòmics”, i la denominació “conseller de Via
Pública” per “regidor competent en matèria de Via Pública”, que és més genèric i
adaptable a les modificacions orgàniques que es puguin fer.
•

2a.- Supressió del darrer paràgraf del punt 9. S’apliquen els mateixos criteris que
els continguts a l’al·legació 5a del punt 4, per a la supressió del punt 4.2.17.

•

3a.- S’amplia la periodicitat de les reunions que passen de ser trimestrals a
anuals. Es tracta d’una modificació que no afecta al contingut de la funció de
coordinació i seguiment que té la comissió.

Punt 10: LEGISLACIÓ APLICABLE
• 1a.- Es fa una actualització legislativa en relació a la Llei 30/2007, ja que
actualment constitueix un text refós: Real decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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Punt 11: REGIM DISCIPLINARI
• 1a.- Punt 1r) Classificació de les infraccions: Infraccions lleus: Es proposa suprimir
la lletra c). Aquesta supressió no té cap rellevància jurídica. Les infraccions d) i e)
passen a ser c) i d) respectivament.
•

2a.- Punt 1r): infraccions greus:
c): supressió de la paraula puntualment. S’accepta, doncs de fet es garanteix
millor el compliment de l’objecte de la concessió.
d): S’introdueix una nova infracció: el retard en el pagament del cànon de la
concessió. S’accepta perquè referma el compliment de les obligacions
econòmiques del concessionari. En conseqüència la lletra d) del primer plec
passa a ser e), la lletra e) passa a f) i la f) a g).
Nova lletra g): Es proposa modificar el redactat de la lletra f) antiga i nova g), pel
següent: “Qualsevol acció o omissió que causi de forma dolosa deterioraments a
les instal.lacions, quan no es procedeixi a la seva reparació, un cop l’Ajuntament
hagi requerit la reparació, dintre del termini concedit a l’efecte”. El nou redactat,
en tot cas reforça la potestat sancionadora (desapareix la limitació de “petits
“deterioraments). Pel que fa a la resta, no es considera que tingui cap
transcendència jurídica.
Nova lletra h): Es planteja la seva supressió. No es troba cap inconvenient, ja que
els altercats d’ordre públic o baralles, són reconduïbles per altres vies, que no
siguin la pròpia del règim sancionador regulat a la concessió.

•

3a.- Punt 1r) Infraccions molt greus:
a): Es demana suprimir el text relatiu a la improcedència d’indemnització per la
suspensió i/o resolució de la concessió. No hi ha cap impediment, en tant que la
procedència o improcedència d’indemnització ho serà d’acord amb la llei. També
es proposa independitzar els efectes de la concessió de la llicència comercial del
centre, igual que al punt 6, al·legació 1a. Es pot acollir pels mateixos motius que
els exposats abans.
d) e) i j): Es proposa suprimir les infraccions relatives a l’execució del projecte o
de la construcció. En el règim sancionador proposat continua essent possible
sancionar aquestes infraccions mitjançant l’aplicació d’altres tipus de faltes (com
resistència als requeriments, o incompliment de normes administratives, o la nova
infracció que s’afegeix a la nova lletra k)).
h) Es demana suprimir la infracció consistent en el retard del compliment de les
obligacions tributàries i es substitueix per la nova lletra j): relativa al retard en el
pagament del cànon. Aquesta modificació es considera acceptable, ja que els
retards en l’àmbit tributari ja venen regulats a la normativa tributària.
m) Relativa a la presentació dels estats comptables: es demana la seva
supressió. Es pot acceptar pels motius consignats a l’al·legació 5a del punt 4,
relativa a la supressió del punt 4.2.17, i reproduïts al punt 9, al.legació 2a.

Punt 12: RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
• 1a.- Es demana suprimir l’executivitat de les resolucions municipals. A aquesta
proposta és traslladable l’argument contingut al punt 6, al·legació 2a, que es dóna
per reproduït.
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Punt 13: GARANTIES
• 1a.- Es demana la substitució d’una conjunció copulativa per una altra de
disjuntiva. No es pot acceptar aquesta petició, atès que el text del punt és còpia
literal de l’article 68 del Decret 336/1988, i la disjuntiva proposada ja es
contempla en el text quan es diu “si s’escau”.
Per tot l’anterior, proposo al PLE, si s’escau, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acceptar, en part, les modificacions que EL CORTE INGLÉS, SA, proposa
incorporar al plec de condicions que ha de regir la concessió demanial que la referida
mercantil té atorgada provisionalment per construir i explotar un aparcament públic
conjuntament amb l’aparcament del subsòl privat de la parcel·la VI del projecte de
reparcel·lació del Polígon 1, del PMU-01d “Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt”,
d’acord amb el consignat al punt 3r.- de la part expositiva d’aquest acord, i recollir-les
juntament amb les millores que també s’han consignat al referit punt 3r.
SEGON.- Aprovar definitivament el plec de condicions jurídicoadministratives,
econòmiques i d’explotació rector de la concessió demanial que es va atorgar
provisionalment a EL CORTE INGLÉS,, SA, en el Ple de 23 de desembre passat,
modificat, i que s’adjunta com a annex I a aquesta resolució, el qual inclou les
modificacions descrites i acceptades segons el disposat a l’acord primer anterior i
queda com a definitiu.
TERCER.- Facultar a la consellera delegada d’Administració i Atenció Ciutadana a
adoptar els acords aclaridors que siguin necessaris, amb la finalitat de facilitar la
inscripció de la concessió que és objecte d’aquest plec al Registre de la Propietat.
QUART.- Notificar aquest acord als interessats.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, resumiria aquest punt amb una frase: “Sí o sí a tot”. Aquest “tot” és El Corte
Inglés, que és qui demana, i a qui fent vassallatge se li estan posant totes les
condicions que ha vingut imposant des del primer moment. En aquest cas, ja va
passar per un ple la concessió d’un subsòl per fer-hi un aparcament i, evidentment, El
Corte Inglés ha volgut imposar les seves condicions, que s’han acabat acceptant
pràcticament totes. Per començar volen deixar les coses clares, com ara, i així
s’accepta, que no és un aparcament públic, sinó que és l’aparcament del centre
comercial. També volen deixar clar que els 50 anys de concessió es poden ampliar a
75 anys, si ells ho volen prorrogar, i l’Ajuntament hi està d’acord. També es proposen
introduir la facultat —i això sí que ho trobo greu— de transmissió del dret de
concessió d’aquest subsòl. Trobo gravíssim que El Corte Inglés pugui beneficiar-se i
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enriquir-se cedint a un tercer un espai públic que, en aquests moments, l’Ajuntament
li cedeix. També proposen suprimir la improcedència d’indemnització en el cas que hi
hagi una suspensió de la concessió. També suprimeixen, en el cas que hi hagi un
retard en el compliment de les obligacions tributàries, que se’ls faci una prohibició.
Per tant, si no compleixen les seves obligacions tributàries sembla que no se’ls podrà
crear cap mena d’infracció. El que sí que diuen és que si no compleixen amb les
quotes que estan establertes, llavors sí.
El nostre vot serà contrari, perquè és una resolució que va amb una actitud de
vassallatge d’una multinacional que ve a la ciutat de Mataró, que imposa les seves
condicions i a la qual, de forma successiva, els governs han anat dient que sí a tot.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponents als membres del
grup municipal Socialista (7), corresponent al membre del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4),
corresponent

al

grup

municipal

de

Plataforma

per

Catalunya (3) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:

1,

corresponent al membre del grup municipal de

Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions:

Cap.

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Maria Carme Maltas, regidora
del grup municipal Socialista.

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 16 i 27
per venir referits a temàtiques coincidents.
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Secretaria General

16 - APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DEL REGISTRE
MUNICIPAL

D'UNIONS

ESTABLES

DE

PARELLES

FORMALITZADES EN ESCRIPTURA PÚBLICA NOTARIAL
La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“1.- Fets
a) En la data de 5 de maig de 1994 el Ple va acordar la creació del Registre Municipal
d’Unions Civils, en el que es podien inscriure voluntàriament les parelles
homosexuals i heterosexuals que convivien sense estar casades, amb l’únic requisit
de l’empadronament dels dos membres de la parella en el mateix domicili al municipi
de Mataró. Les unions de convivència “more uxorio” no es regulaven per llei. La
finalitat del registre municipal a l’Ajuntament de Mataró era l’acumulació de dades de
caràcter personal de les persones que voluntàriament es volguessin inscriure i
assegurar el seu testimoniatge de convivència, per si en un futur aquest registre
podia ser d’utilitat.
b) El Parlament de Catalunya aprovà la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’Unions
Estables de Parelles (DOGC 2687/1998, de 23 de juliol), que va entrar en vigor el 24
d’octubre, i que va ser reformada parcialment per la Llei 3/2005, de 8 d’abril. Aquesta
llei preveia per primera vegada una regulació completa i matisada sobre la
convivència de les parelles bé fossin homosexuals o heterosexuals.
La Llei catalana establia que l’acreditació de la convivència marital podia ser:
1. En el cas de les parelles heterosexuals (article 2), mitjançant
escriptura pública o be pel decurs de dos anys de convivència
marital a provar per qualsevol mitjà admissible en dret.
2. En canvi, en el cas de les parelles homosexuals (article 21)
requeria per provar la convivència l’escriptura pública atorgada
conjuntament, sense altre requisit de temps.
Destaquem que aquesta llei 10/1998, de 15 de juliol, no va fer cap referència a
l’existència prèvia de registres municipals; al contrari, va establir per primera vegada i
com a sistema preferent l’escriptura pública com a forma d’acreditació de la
convivència, al marge dels registres municipals ja existents els quals, per altra part, ni
tan sols esmenta.
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c) El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en data 07/09/2006, va deixar sense efectes el
Registre Municipal d’Unions Civils i va crear el Registre Municipals d’Unions Estables
de Parelles formalitzada en escriptura pública notarial, atesa la nova regulació
establerta per la llei 10/1998, que establia l’escriptura pública com a prova
documental de la convivència.
Aquest registre municipal exigeix dos requisits:
- l’escriptura pública de constitució de parella de fet sotmesa a la llei
catalana;
- l’empadronament en el mateix domicili a Mataró.
d)
A l’actualitat la regulació de la convivència estable en parella a Catalunya es
regula per la llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família. Aquesta llei regula la forma d’acreditació de la
convivència i els seus efectes en els articles 234-1 a 234-14.
L’article 234-1 estableix:
“Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la
matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos
següents:
a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs;
b) Si durant la convivència, tenen un fill comú;
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública”.
Es constata que al llarg del seu articulat no s’esmenten els registres municipals i es
manté l’ escriptura pública com a fórmula preferent d’acreditació.
El legislador català ha optat per un sistema de parelles de fet no subjecte a inscripció.
En aquest sentit, destacar que l’actual Registre Municipal de Mataró inscriu parelles
que prèviament han formalitzat la seva unió estable mitjançant escriptura pública
notarial. En suma, la prova de la unió estable no és la inscripció en el Registre
Municipal sinó l’atorgament de l’escriptura pública.
La inscripció en el Registre Municipal ha perdut doncs el sentit inicial, el de 1994, que
era constituir un mitjà probatori de les parelles amb convivència estable amb vistes a
la necessitat d’acreditar-la en una legislació posterior encara inexistent. En l’actualitat
aquesta legislació civil ja existeix, és el llibre segon del Codi Civil de Catalunya, en el
qual es protegeix el fet de la unió estable de parella i es determina els efectes jurídics
inter partes que han de derivar-se d’aquest fet, establint-se també quines són les
premisses i formes precises per a la seva constitució i acreditació, entre les quals no
figura el Registre Municipal.
En conseqüència la conservació del Registre Municipal d’Unions Estables de Parella
formalitzada en escriptura pública notarial no té emparament legal, i en aquest mateix
sentit ha estat entès per l’Ajuntament de Barcelona, el qual ha procedit a la supressió
d’aquest Registre per manca de suport legal.
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Per tot l’anterior es proposa la supressió del Registre Municipal d’Unions estables de
Parelles formalitzada en escriptura pública notarial.
Per tot l’anterior, en virtut del previst pel Decret d’Alcaldia núm. 4282/2011, de 14 de
juny, de delegació de competències a regidors delegats, PROPOSO AL PLE:
1.- Aprovar la supressió del Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles
formalitzades en escriptura pública notarial.
2.- Establir un període d’exposició pública del present acord per un termini de 30 dies
hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació del corresponent anunci al BOPB.
3.- En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments en el termini indicat,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins ara provisional.”

27 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE PxC PER TAL
MUNICIPAL

DE

DE SUPRIMIR EL REGISTRE

CONVIVÈNCIA

ESTABLE

DE

PARELLA

FORMALITZADA EN ESCRIPTURA PÚBLICA NOTARIAL.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
presenta la proposta següent:

“En el any 1994 es va crear i posar en marxa un registre municipal d’unions de fet.
Atès el canvi legal, amb el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya que va entrar en
vigor el 2 de Gener i que regula la convivència estable en parella i que substitueix la
Llei 10/1998 d’unions estables de parella.
Atès que aquest registre es va establir amb caràcter gratuït l’any 1994 amb la voluntat
de donar cobertura aquelles unions no matrimonials estables que hi havia, sobre tot
en aquell moment pensant en unions de persones del mateix gènere que no tenien
cap mena de cobertura legal.
Atès que el pas dels anys ha fet que hi hagi cobertura legal i, per tant, perfectament
regulat amb les disposicions que han entrat en vigor i en aquests moments la
convivència queda acreditada si dura més de dos anys ininterromputs, si durant la
convivència tenen un fill en comú, i si formalitzen aquesta relació en escriptura
pública.
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Atès que la Llei 25/2010, de 29 de juliol, no exigeix que la convivència estable en
parella s’hagi d’inscriure en cap registre, per tant, hi ha aquestes tres maneres
previstes de poder-ho fer.
Atès que hi ha una qüestió fonamental que a ningú se li escapa, la limitadíssima
capacitat que té un Ajuntament de conèixer realment si les persones que s'inscriuen
estan en condicions de fer-ho o no, si estan casats o no, o en quina situació civil es
troben aquells d'origen estranger, per la dificultat d'un ajuntament d'accedir a totes
aquestes dades i registres.
Atès que no hi ha interconnexió entre els diferents registres i, en tot cas, aprofitaria
perquè s’establís una fórmula diferent en què es sol•licitaria que hi hagués un registre
emparat per la legalitat des d’una administració superior, en aquest cas la Generalitat,
i que hi hagués una interconnexió per a poder comprovar les dades reals de les
persones.
I atès que l’Ajuntament de Mataró disposa d’un Registre Municipal d’unions estables
de parelles formalitzades en escriptura pública notarial d’acord amb l’article 234-1,
apartat c, de la Llei 25/2010, del 29 de Juliol del Llibre Segon del Codi Civil de
Catalunya relatiu a la persona i a la família (DOGC núm. 5686 de 2 d’Agost de 2010).
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol•licita al Ple l'adopció dels
següents acords:
1.- Suprimir el registre municipal de convivència estable de parella formalitzada en
escriptura pública notarial.
2.- El present acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor
una vegada passat el termini de exposició publica. “

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, creu que aquesta és una proposta raonable, però té alguns peròs. El fet que
PxC també presenti una moció en aquesta línia —ja que no té el costum de fer
propostes per tal d’agilitzar el treball administratiu— em fa repensar que hi tingui
altres interessos.
D’entrada, sembla ser que aquest Registre Municipal d’Unions Estables de Parella no
té l’emparament legal que tenia fins ara i que, a través de l’escriptura pública, el que
es venia fent fins ara es podrà continuar fent amb un emparament legal fins ara
cobert. Però hi ha coses que no acabo de tenir massa clares. Potser les lleis
canviaran. Tenim un govern a l’Estat espanyol, que és el PP, que ja ha anunciat que
té la intenció de fer variacions pel que fa al tema de les parelles d’homosexuals i
potser aquest registre municipal pot ser una alternativa local per donar cobertura a

70

una necessitat. Per tant, com que encara no sabem com canviaran les lleis, nosaltres
ens hi abstindrem.
Sembla ser que això també es fa per fer front al frau. Sembla ser que hi ha algunes
parelles que utilitzen aquest mecanisme per regularitzar situacions. El frau existeix
ara i ha existit sempre. L’Administració hauria d’establir un mecanisme de regulació
que no suposés una càrrega per a l’Administració Local però que sí donés cobertura
a les necessitats dels ciutadans que volen formalitzar les relacions estables de
parella.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, confessa que quan va rebre aquesta proposta
de resolució del grup municipal PxC va quedar sorprès i també, en certa manera,
alleujat.
Sorprès perquè, en aparença, aquesta era una proposta raonable i alhora alleujat
perquè semblava que en aquest cas la bèstia negra d’aquesta formació, la
immigració, no feia acte de presència, com malauradament succeeix en la majoria de
les propostes presentades per aquest grup en aquest consistori.
Així que vaig decidir aparcar-la, que no oblidar-la, a l’espera que alguns companys
fessin una lectura més acurada del text.
Posteriorment, el grup municipal de CIU ens presentà, a través de Secretaria
General, un informe que els havia de servir de base per aprovar la supressió del
Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles formalitzades en escriptura pública
notarial. I val a dir, i perquè consti en acta, que el dit informe és d’una factura
impecable, tant pel que fa a la forma i al fons, com a les argumentacions jurídiques
que conté.
Quina coincidència, vaig pensar, totes dues propostes en el mateix Ple, però
separades. I això que totes dues pretenen el mateix objectiu: suprimir el registre.
S’ha de dir, però, que la coincidència és fruit de la casualitat, doncs, segons ens
varen informar des del propi govern, aquest venia treballant en aquest informe des de
feia alguns mesos.
Òbviament l’informe del senyor Secretari, tal com he esmentat, és exhaustiu, dens i,
fins i tot, impecable pel que fa a la seva justificació jurídica, però com tota
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argumentació es pot contrarestar i fins i tot impugnar sobre la base d’altres principis i
arguments jurídics.
Resumint molt l’informe, aquest fa un recorregut pels antecedents del registre
municipal des del 1994 i explica fins on s’ha arribat.
Ens explica que hi ha hagut un augment considerable del nombre de parelles que
s’han inscrit en aquest registre i que té molt a veure amb el fet que molts dels seus
membres siguin d’origen estranger. I és aquí on ICV-EUIA, però també altres
col·lectius i entitats diverses, com després anomenaré, creiem que la supressió
d’aquest registre podria vulnerar certs drets de certes persones, principalment les
d’aquelles d’origen no comunitari, com més tard intentaré demostrar.
I és aquí també on encaixa, ara sí, la pretesa ben intencionada proposta de
Plataforma per Catalunya que, com no podia ser d’una altra manera, el que pretén és
perjudicar els interessos de les persones d’origen estranger.
I així ho deixa entreveure en la seva proposta, quan argumenta, entre d’altres motius
més assenyats, que així s’evitaria registrar persones d’origen estranger sota el
pretext de la “limitadíssima capacitat” que té un Ajuntament de conèixer la situació
civil d’aquest tipus de persones. Supòsit aquest que contempla fins i tot la Síndica de
Barcelona, a la qual em referiré després breument, quan assenyala també que, si bé
és cert que “s’ha detectat que alguns immigrants aprofitaven aquesta via per a
formalitzar relacions i acreditar l’arrelament a Espanya”, en cap cas “no es pot fer
pagar justos per pecadors”.
Tornant a l’informe, explica com ha evolucionat la llei i quins són els motius pels quals
s’estableixen una sèrie de fets probatoris. Per tant, deixa entendre l’informe que la
funció de l’Ajuntament en tots aquests canvis legislatius deixen de tenir pràcticament
sentit. Si a més afegim el fet que altres ajuntaments amb similar problemàtica han
optat per suprimir els seus registres en virtut d’aquests canvi legals —per exemple el
de Barcelona, que funcionava des de l’any 1994—, conclou l’informe que “posada en
evidència la manca de suport legal dels registres municipals de parella estable,
l’opinió de qui subscriu no pot ser més senzilla: cal suprimir el registre municipal
d’unions estables de parella formalitzades en escriptura pública, que és la modalitat
de registre que té vigent avui l’Ajuntament de Mataró”.
Si, per tant, queda demostrat que aquests registres no són l’instrument adequat per
constituir o acreditar l’existència d’una parella estable, mantenir-lo com si res no
hagués passat viola, segons l’informe, “el principi degut de confiança legítima dels
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ciutadans envers l’Administració”. És a dir, no es pot fer creure als ciutadans i
ciutadanes que un servei és necessari quan no ho és.
En definitiva, avui dia les parelles de fet, segons l’informe, disposen d’uns
mecanismes específics a la legislació civil per constituir i acreditar les seves relacions
jurídiques, i el legislador català ha establert conscientment un sistema no formalista
d’acreditació, la qual cosa deixa sense sentit els registres municipals.
Però no tothom ho entén així. De tal manera que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, a través de la seva Comissió de Defensa dels Drets de la Persona,
l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el CITE (Centre
d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO) i l’AMIC (Associació d’Ajuda
Mútua d’Immigrants de Catalunya de l’UGT) han presentat al·legacions contra la
supressió del Registre Municipal d’unions civils que va aprovar recentment
l’Ajuntament de Barcelona.
També la Síndica de Barcelona ha instat l’Ajuntament de Barcelona a reobrir el
registre de parelles de fet. El propi Síndic de Greuges, en la seva memòria de 2011
recull (i obre expedient) per una denúncia presentada contra l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès per suprimir també aquest tipus de registre municipal.
No farà esment de les Directrius Europees que fan referència l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, però si l’enviarà el seu informe perquè tingui constància i
de les Lleis Orgàniques a què fa referència.
Conseqüències de la supressió:
1. Una de les principals conseqüències seria la privació de l’exercici efectiu del
dret de residència a la Unió Europea per part de les persones no comunitàries
que mantinguin una unió afectiva amb un ciutadà.
2. La supressió també afectaria al dret al reagrupament familiar que tenen les
persones no comunitàries. Actualment, la llei reconeix a l’estranger resident el
dret a reagrupar els seus familiars a l’Estat, entre aquests, es troba la parella
amb la que es mantingui una relació anàloga a la conjugal.
3. En la mateixa línia, els estrangers no comunitaris en situació irregular també
veurien minvada la possibilitat de regularitzar la seva situació a l’Estat
mitjançant l’obtenció d’una autorització de residència per arrelament social.
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4. Finalment, també vulneraria el dret de cobrar pensió de viduïtat, perquè la Llei
de la Seguretat Social reconeix el dret a la pensió de viduïtat a la persona
unida al difunt i que la pugui certificar mitjançant acreditació d’inscripció al
Registre.

En conclusió, la supressió del Registre implica, a més, una privació de l’exercici
efectiu del dret de residència a la Unió Europea ja que provoca la no obtenció de
l’autorització de residència per a la parella de fet nacional de tercer país d’un ciutadà
de la Unió.
És cert que la llei reconeix que un és parella de fet sense necessitat d'estar a cap
registre municipal, però si que estableix que hi haurà un registre que els ajuntaments
van optar per fer-ho ells i ara alguns opten pel contrari.
El problema és que davant altres administracions, com per exemple per fer els tràmits
per regularitzar una persona de origen extracomunitari a Estrangeria, és un requisit
indispensable la presentació del certificat del registre.
Pel que fa a les al·legacions que presenten tant CITE (CCOO) com AMIC (UGT),
coincideixen amb algunes de les presentades per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i les de
l’Associació Catalana per a la defensa dels Drets de la Persona, que no entrarà a
valorar però que reforça més al·legacions que presenten aquestes dues institucions.
Atès els pronunciaments i al·legacions d’altres institucions de reconegut prestigi
recollides en aquesta intervenció, no pretenent en cap cas qüestionar ni els
arguments de l’informe emès per part de la Secretaria General ni les consideracions
que en ell es fan,
Amb la voluntat, simplement, d’aportar altres elements que posin en relleu punts de
vista contraris (però fonamentats), que ens puguin ajudar, si més no, a generar un
dubte raonable a l’hora de prendre la decisió de la supressió d’aquest registre, faria
les següents consideracions:
a) Al grup municipal de CIU, li demanaria que, en virtut de la controvèrsia que ha
començat a generar el fet de la supressió d’aquest registre, de les
al·legacions que han presentat diverses institucions de reconegut prestigi,
social i jurídic, retirés de l’ordre del dia el punt nº 16 “aprovació de la
supressió del registre Municipal d’Unions Estables de Parelles formalitzades
en escriptura pública notarial. Si més no, fins que tot aquest tema quedes
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millor dilucidat a traves de les diferents resolucions de les al·legacions
presentades així com de les denuncies en curs.
b) En virtut de les informacions aportades per aquest Grup municipal sobre
aquest punt em permetria demanar als altres grups del Consistori que
s’afegissin a la petició de retirada del punt nº 16.
c)

Demanaria al Grup Municipal de PxC que retirés la seva proposta.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, manifesta que votarà que sí a les dues propostes perquè el seu grup
entén que s’estan produint fraus i els sembla bé parar-los.
D’altra banda, passo a llegir un correu electrònic que vaig enviar a tots els portaveus:
“Bona nit,
Ho lamento però seré una mica dur. Per nosaltres el ple és per tractar bàsicament
temes de Mataró. A la ciutat hi ha prou problemes com perquè convertim el ple en un
miniparlament o en un minicongrés. Directament em sembla una estafa als
mataronins. La política catalana es fa al Parlament i l’estatal al Congrés. És possible i
necessari que alguna vegada ens pugui interessar instar o traslladar algun tema a les
institucions superiors, però qui vulgui fer política supramunicipal, que la faci on siguin
les competències. Com dic, no ens vam presentar a unes eleccions ni ens van triar
per fer una altra política que no sigui la municipal.
Cordialment,
Josema.”
Ho dic perquè hi havia uns senyors de Mataró aquí fora interessats a parlar d’un tema
que hem de tractar d’aquí a una bona estona i crec que han marxat i no podran veure
tractats els seus interessos, com ha passat altres vegades.

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia que
votaran favorablement a la proposta del Govern i negativament a la presentada per
PxC, per dos motius: en primer lloc, perquè si atorguem la primera ja decau i, en
segon lloc, perquè no ens agrada la intencionalitat.
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La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana,
respon al Sr. Martínez que no retirarien el punt. Només matisar que es tracta que ha
perdut la utilitat, la finalitat que tenia, és a dir, la manera de justificar i de donar
credibilitat i formalitzar aquesta unió de parelles és l’escriptura pública notarial.
També s’ha parlat de l’ús fraudulent. Amb aquest acte fem quelcom que la llei ens
indica i no tenim per què fer, que seria un registre administratiu i, a més a més,
evitem que es faci un ús fraudulent del sistema.

El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 16 de l’ordre de l dia:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponents als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i
corresponent

al

grup

municipal

de

Plataforma

per

municipal

d’Iniciativa

per

Catalunya (3).
Vots en contra:

2,

corresponents

al

grup

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.
Abstencions:

1,

corresponent al membre del grup municipal de

Candidatura d’Unitat Popular.

El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 27 de l’ordre de l dia:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponent al membre del grup
municipal

del

corresponent

Partit
al

grup

Catalunya (3).
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Popular

de

municipal

de

Catalunya

(5)

Plataforma

i

per

Vots en contra:

10, corresponents als membres del grup municipal
Socialista (8) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).

Abstencions:

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

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 17 i 24
per venir referits a temàtiques coincidents.

Direcció de Recursos Humans

17 - DONAR COMPTE DEL DECRET 1100/2012, DE 13 DE
FEBRER, DE RENÚNCIA AL NOMENAMENT COM A PERSONAL
EVENTUAL DE JBF
La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana,
dóna compte del següent Decret:
DECRET
1100/2012 de 13 de febrer
Assumpte: Renúncia al nomenament com a personal eventual de JBF
Òrgan: Recursos Humans
Expedient: 36/2012
Per Decret 5487/2011, de 4 d’agost, es va nomenar com a personal eventual de
confiança o d’assessorament especial a l’Ajuntament de Mataró el senyor Joaquim
Bach i Fabregó com a coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana
amb efectes des del 29 d’agost de 2011.
El senyor Bach ha presentat en data de registre d’entrada de 2 de febrer de 2012 la
renúncia al nomenament com a personal eventual de confiança o d’assessorament
especial amb efectes del dia 15 de febrer de 2012.
L’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que el cessament o la separació del
personal eventual és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat
corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’alcalde o president de
l’entitat, del qual s’ha de donar compte al ple o a l’òrgan màxim de l’entitat local, o
per acord d’aquests dos últims òrgans en els supòsits en què els correspongui el
nomenament.
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En virtut de les competències atorgades per la legalitat vigent,
RESOLC:
1. Acceptar la renúncia del senyor Joaquim Bach i Fabregó al nomenament com a
personal eventual de confiança o d’assessorament especial de l’Ajuntament de Mataró
amb efectes des del 15 de febrer de 2012.
2. Aplicar aquesta resolució a les operacions AD inicial de les partides 30000 920900
11000 i 30000 920900 16000.
3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i comunicar-ne el contingut a
Gestió Econòmica i donar-ne compte al Ple en la propera sessió que realitzi.”

24 - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PPC, CUP I PxC SOBRE LA SUBSTITUCIÓ DEL CAP D’ÀREA
D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA.
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la Moció següent:
“Aquests Grups Municipals han tingut coneixement pels mitjans de comunicació de la
renúncia del cap de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.
Aquest
càrrec està considerat com a personal eventual de confiança o
d’assessorament especial i té una dotació pressupostària de 75.000 €.
Donat que la situació de crisi en què ens veiem immersos demana un esforç per part
de l’administració i que, sens dubte, en el present pressupost 75.000 € són bàsics per
atendre serveis bàsics de necessitat social, aquests Grups Municipals consideren que
aquest càrrec podria declarar-se vacant sine die.
Alhora, si el Govern Municipal, per al normal funcionament de la Ciutat, necessita que
una persona exerceixi aquest càrrec, pensem que existeixen dins de la plantilla
municipal funcionaris amb la suficient vàlua i capacitat tècnica com per desenvolupar
dites funcions.
És per tot això que aquests Grups Municipals presenten la moció següent:
1) El Govern Municipal amortitzarà la plaça de cap de l’Àrea d’Administració i
Atenció Ciutadana i no la cobrirà amb cap persona que esdevingui personal
eventual de confiança o d’assessorament especial.
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En cas de cobrir aquest lloc de treball, ho farà o bé mitjançant un procés de
provisió per lliure designació entre els funcionaris de la casa que tinguin la
capacitació per tal de desenvolupar les tasques de Cap d’Administració i
Atenció Ciutadana, o bé les seves tasques les assumiran de forma repartida
entre el Coordinador General i el Coordinador de l’Àrea de Promoció
Econòmica i Innovació.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, explica que la CUP va aportar un seguit d’esmenes a aquesta proposta que
van ser acceptades i que, per aquest motiu, es van sumar a la proposta.
L’objectiu era, per un costat, reduir despeses davant l’actual situació econòmica,
entenent que els càrrecs de confiança s’haurien de substituir per personal de la casa
i, per l’altre costat, aprofitar el capital humà de què disposa l’Ajuntament. Legislatura
rere legislatura es van incorporant persones que vénen de fora, però poques vegades
s’explora el capital que té aquesta casa. El que es pretén és amortitzar la plaça o fer
un procés de provisió per lliure designació entre els funcionaris que ara hi ha a la
casa. Per tot això, nosaltres hi votarem a favor.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia l’abstenció del seu grup municipal a
aquesta moció. Els objectius són molt lloables, però pensem que li correspon al
govern la capacitat d’organitzar i estructurar el seu equip. En aquest sentit, els
càrrecs de confiança no són un destorb. En molts casos són una necessitat. En tot
cas, ens fa una mica de por que la falta d’una persona específica per a aquest lloc
pugui malmetre encara més la tasca diària d’aquest govern en minoria.

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, recorda que al
ple del cartipàs del 14 de juliol el seu grup municipal ja va dir que era el govern
municipal qui tenia la potestat de decidir com s’havia d’organitzar per desenvolupar el
seu projecte. Per tant, ens abstindrem en aquesta proposta de resolució.
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La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana,
manifesta que no poden acceptar la proposta.
Hi ha diferents interpretacions del que vostès comenten, en funció del que diu
exactament la moció i, després, la part introductòria.
Si ho fan des del punt de vista de l’estalvi, crec que el govern municipal ha donat
exemple d’estalvi. El govern anterior tenia uns costos que el govern actual ha reduït:
hi ha un estalvi de 300.000 euros.
Si ho fan des de la perspectiva que aquest govern municipal té molt càrrecs de
confiança, tampoc és veritat. Badalona té 50 càrrecs eventuals per una població de
218.000 habitants; Santa Coloma, que té una població similar a la de Mataró, en té
12. El govern municipal actual té 6 càrrecs eventuals. Crec que tampoc donem
mostra de ser un govern que ha abusat d’aquesta figura.
El govern municipal té la potestat de decidir com considera oportú organitzar-se. La
figura del coordinador d’aquesta àrea sempre ha sigut una figura molt important. En
èpoques de bonança, mai s’havia prescindit d’aquesta figura. La conjuntura
econòmica de la ciutat i del país fa encara més indispensable cobrir aquesta plaça i
buscar el perfil competencial més adequat. Per altra banda, si els fem cas i
amortitzem la plaça, no tenim ningú per cobri-la, ni de dins ni de fora.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, respecta l’opinió de la Sra. Soler, però constata que si no proveïm aquesta
plaça ens estalviarem 75.000 euros, que bé poden servir per pagar coses com els
ascensors o la rehabilitació d’habitatges a Rocafonda.

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, avança que
demanarà a la Sra. Soler per escrit la comparació de les nòmines dels càrrecs
directius i electes de l’anterior govern, per exemple, del gener del 2011 i el gener del
2012, per veure amb detall aquest estalvi de 300.000 euros a què ella feia referència i
que encara no ha justificat.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, manifesta la seva indignació amb la resposta de la Sra. Soler. Estic
indignat perquè ens han enganyat. Nosaltres vam presentar aquesta moció com a
esmena al seu PAM i ens van dir que sí parcialment. El que no entenc és la resposta
que ens acaba de donar. Ens van dir: “la cobrirem amb algú de fora o algú de dins”.
Estem parlant de fa 15 dies i ara m’està dient que és inadmissible. Ja els vam dir que
en aquell debat el que s’intentava era fer veure que era un govern molt dialogant, que
tenia en compte les propostes que feia l’oposició i ara veiem quins són els resultats.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, fa referència al fet que la Sra. Soler deia que la moció era contradictòria, que
primer es parlava d’amortització i que després es parlava de cobrir la plaça a través
de lliure designació. El redactat diu: primer proposem l’amortització i, en cas que no
es faci l’amortització i, per tant, que es vulgui cobrir aquest lloc, que es cobreixi a
través de provisió per lliure designació entre els funcionaris de la casa. Per tant, no és
contradictori, plantegem dues situacions.

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana,
contesta al Sr. López, en referència a l’al·legació del PAM. Nosaltres els vam
comentar que sí que ho acceptaríem perquè vostès demanaven que fos provisió
interna, i nosaltres els dèiem que ens obríem a totes les possibilitats, és a dir, que
buscaríem algú de la casa que consideréssim que podria ocupar aquest lloc de
treball, però que també observàvem la possibilitat d’obrir la via externa. No hi ha cap
trampa, ni cap mentida, ni es poden sentir estafats.
Respecte a la Sra. López, li facilitarem la informació que demana sense cap tipus de
problema.
Quant a l’estalvi, el discurs del Sr. Calzada és totalment demagògic. Podem mirar els
75.000 euros d’estalvi, però, per exemple, també hem aplicat un reguitzell de
mesures d’estalvi començant pel tema de les fonts d’aigua de la ciutat. És a dir,

81

podem seure tots plegats i mirar per on podem estalviar, però crec que aquesta figura
és essencial i cabdal, donada la situació actual.
La capacitat d’organitzar del govern la decideix el govern.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, considera que aquest tema és molt important perquè afecta el pressupost.
Vivim moments difícils, hem de ser realistes i saber que tot el que diem o fem ha de
tenir presents aquestes famílies que hi ha darrere del 21% d’atur que tenim a la
ciutat. Són 14.000 aturats, 6.000 sense prestació.

El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 24 de l’ordre de l dia:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9, corresponent al membre del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal
de Plataforma per Catalunya (3), i corresponent al membre
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).

Vots en contra:

7,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió.
Abstencions:

10,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (8) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Monica Lora, portaveu del grup
municipal de Plataforma per Catalunya.

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Promoció Econòmica i Innovació
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18 - SOL·LICITUD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
ALS OBJECTIUS ESTABLERTS PER L’ESTRATÈGIA ESTATAL
D’INNOVACIÓ.
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació,
presenta la proposta següent:
“El Ministeri d’Innovació i Ciència va atorgar a l’Ajuntament de Mataró el
reconeixement de Ciutat de la Ciència i la Innovació en la seva primera convocatòria
l’any 2010, per un període de concessió inicial de 3 anys, segons l’ordre
CIN/2502/2010, de 17 de setembre, publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat número
234 de 27 de setembre de 2010.
Mitjançant la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació, el Ministeri pretén donar
prestigi als ajuntaments que estan realitzant un esforç per a potenciar el coneixement
i les infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i socials, fomentant el
canvi vers un model econòmic sostenible. La distinció reconeix la participació dels
ajuntaments en la política de ciència i innovació del Govern, com a agents integrants
de l’Estratègia Estatal d’Innovació (e2i), que consta de cinc eixos: generació d’un
entorn favorable a la innovació, foment de la innovació des de la demanda pública,
projecció internacional, reforç de la cooperació territorial i capital humà.
Els ajuntaments que han rebut la distinció s’integren en la xarxa INNPULSO, que
potencia la relació entre ells i la realització de projectes en col·laboració, amb el
màxim reconeixement per part de l’Administració General de l’Estat.
Com a membre de la Xarxa INNPULSO, la Direcció General de Foment de la
Innovació Empresarial del Ministeri d’Economia ha convidat a l’Ajuntament de Mataró
a adherir-se formalment als objectius establerts a l’Estratègia Estatal d’Innovació (e2i)
i en especial als instruments “compra pública innovadora” i a la potenciació del
programa INNCORPORA per a l’atracció de talent i capacitat innovadora en el sector
productiu.
L’adhesió a les citades mesures és un instrument que permet a la ciutat de Mataró
consolidar la seva aposta per la innovació, la ciència i el coneixement participant
activament de l’Estratègia Estatal d’Innovació, fomentant xarxes de col·laboració amb
altres ciutats i participant d’experiències pioneres encaminades a la dinamització de
la innovació i la inserció de tecnòlegs i doctors a les empreses del territori.
És per això que el Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació proposa al
Ple l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró als objectius establerts per
l’Estratègia Estatal d’Innovació (e2i), per a l’impuls i la consolidació del model
d’economia basat en el coneixement i en especial, respecte als instruments “compra
pública innovadora” i la potenciació del programa INNCORPORA per a l’atracció de
talent i capacitat innovadora en el sector productiu.
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SEGON. Facultar al Regidor delegat de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació,
Sr. Miquel Rey Castilla, per a que pugui signar els documents que siguin necessaris
per a l’efectivitat de l’acord anterior , i específicament, la declaració d’adhesió al
protocol que s’adjunta com a Annex. “
PROTOCOLO DE ADHESION A LA ESTRATEGIA ESTATAL DE INNOVACION
D. Miquel Rey Castilla, en representación del Ayuntamiento de Mataró.
DECLARA:
1. Que el la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró reconoce en la Estrategia
Estatal de Innovación (e2i), aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de dos de
julio de 2010, el instrumento capaz de aunar los esfuerzos de las administraciones
públicas españolas para dar el impulso definitivo a un modelo de crecimiento económico
sostenible basado en la innovación.
2. Que la Junta de Gobierno Local reconoce que los, objetivos de la Estrategia Estatal de
Innovación (e2i) son necesarios para situar a España en el 9º puesto mundial de la
Innovación, y que se encuentran alineados con los objetivos de la Estrategia 2020 de la
Unión Europea para el empleo y el crecimiento.
En concreto dichos objetivos son:
•

Que en el año 2015 la inversión privada anual en I+D sea 6.000 M€ más que en 2009.

•

Que en el periodo 2010-2015 se haya duplicado el número de empresas que hacen
innovación, incorporando 40.000 empresas más.

•

Que en el periodo 2010-2015 el número de empleos de media y alta tecnología
aumente en 500.000.

3. Que el (órgano *) considera que, para alcanzar dichos objetivos, es necesario establecer
actuaciones que permitan, sumando esfuerzos y recursos, aproximar la Estrategia Estatal
de Innovación (e2i) al medio físico o territorio donde ha de producir sus efectos,
ejerciendo la Administración local como agente dinamizador de la innovación.
Por ello el (órgano competente) de (Entidad Local) ha acordado, con fecha
___________________ solicitar la adhesión a los instrumentos de la citada Estrategia Estatal
de Innovación (e2i), y en especial a:


La compra pública innovadora (CPI), situada en el eje 2: “Fomento de la innovación
desde la demanda pública”, como elemento dinamizador de la innovación, favoreciendo
la licitación de soluciones innovadoras a problemas técnicos planteados por parte de las
Administraciones públicas. Este mecanismo contribuirá tanto al fomento de la
innovación como a lograr mejoras en los servicios públicos.



La atracción de talento y capacidad innovadora al sector productivo, situada en el eje 5:
“Capital humano”, a través de la potenciación del programa INNCORPORA, articulado
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en una convocatoria estatal de ayudas públicas, que pretende promover la innovación
empresarial facilitando la contratación de doctores y tecnólogos por parte de empresas
públicas y privadas, así como proporcionar una formación inicial orientada a las
necesidades de las empresas.
Ambos instrumentos se constituyen como elementos tractores de primer orden del crecimiento
económico basado en la innovación.
MANIFIESTA:
La voluntad del Ayuntamiento de Mataró, cuya representación ostenta, de adherirse a los
objetivos establecidos por la citada Estrategia Estatal de Innovación (e2i), en el ámbito de su
competencia, para el impulso y la consolidación del modelo de economía basado en el
conocimiento, así como la articulación definitiva de un sistema de innovación y conocimiento
vinculado al tejido productivo.
Expresamente manifiesta su voluntad de apoyo y participación en la compra pública
innovadora, asumiendo las obligaciones derivadas de la misma y de acuerdo con el
procedimiento y requisitos que se establezcan para su seguimiento.
Así mismo, manifiesta su voluntad de incrementar el fortalecimiento de los entornos de
generación de conocimiento y de transferencia de tecnología con la incorporación de talento
en áreas de actividad consolidadas y emergentes, por lo que se compromete a difundir y
apoyar el programa INNCORPORA y sus sucesivas convocatorias facilitando, en la medida de
lo posible, la implantación de los objetivos contenidos en el mismo en su ámbito territorial,
incluso complementar si fuera factible, las condiciones establecidas en las sucesivas
convocatorias INNCORPORA.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, diu que en general està a favor d’una proposta de subvenció. Formem part
de la Ciutat de la Ciència i la Innovació, ara hi ha aquesta estratègia estatal per la
innovació, el programa Incorpora, etc. Però, en definitiva, això s’ha traduït només en
portades en mitjans de comunicació i poca cosa més. Hi ha coses que tenen més una
activitat propagandística de certs governs, fent veure que es fa alguna cosa a favor
de la innovació, que no pas amb la realitat. Nosaltres n’esperem ben poc d’aquest
govern espanyol que ens ha deixat penjats en molts temes que necessiten inversió
en els àmbits econòmic, educatiu, de recerca, etc. Hi votem a favor, però a contracor.

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, manifesta
que el seu grup municipal està a favor d’aquesta adhesió. Malgrat el que ha dit el Sr.
Safont-Tria, creiem que és molt positiu adherir-nos a aquesta estratègia, no pel que
sigui en aquest moment, sinó, pel que vindrà després; estar adherit a un grup o una
xarxa serà favorable per a la ciutat.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Monica Lora, portaveu del
grup municipal de Plataforma per Catalunya.

19 -

CREACIÓ DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE

MATARÓ I APROVACIÓ INICIAL DELS SEUS ESTATUTS.
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació,
presenta la proposta següent:
“La conjuntura econòmica global i en concret les dades socioeconòmiqes de la ciutat
deixen palesa una vegada més que Mataró no tant sols no s’escapa de la crisi, sinó
que la viu en un grau extrem. Aquests efectes es fan notar de forma especial en el
mercat de treball, amb una taxa d’atur a gener de 2012 del 21%, xifra per sobre de la
mitja catalana i espanyola.
L’economia de la ciutat segueix en el seu procés lent però imparable de canvi de
model abandonant el tèxtil i la construcció pel sector serveis. La davallada
generalitzada del consum, i el fre de l’activitat econòmica, amb un descens en les
contractacions, completen un panorama que per a moltes persones està resultant
més que preocupant. Amb tot aquest marc d’incertesa, en l’àmbit de les relacions
laborals i, en general en el desenvolupament econòmic i social de Mataró, el paper
dels dos actors principals, empreses i sindicats és clau, i ara més que mai es fa
necessari caminar plegats.
El paper de l’administració local és facilitar els instruments i recursos necessaris per
la participació dels principals agents econòmics i socials en les polítiques
socioeconòmiques de la ciutat, contribuint així a que la creació d’ocupació i la millora
d’accés de les persones als llocs de treball siguin els objectius prioritaris de la ciutat
en aquest moments.
Els agents econòmics de la ciutat de Mataró, de forma conjunta amb l’administració
local, tenen la ferma voluntat de treballar en la formulació de solucions i propostes per
a la creació d’ocupació i riquesa al territori. Per assolir aquesta fita proposen la
creació d’un òrgan estable de concertació, on els màxims representants de
treballadors/es i empresaris/es participin en les polítiques socioeconòmiqes de la
ciutat.
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Aquest òrgan serà el Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM) i neix amb vocació
d’obrir línies de treball i propostes en matèria econòmica i social, adreçades
principalment a minimitzar els efectes de la crisi sobre les persones i les empreses.
Un dels principals objectius del Consell econòmic i social és l’elaboració d’un Pla de
Xoc per la creació d’ocupació a la ciutat i el foment dels polítiques actives, que tindrà
com a principals línies d’actuació:
1. La recuperació de la confiança dels ciutadans/es de Mataró i l’enfortiment del
teixit productiu, incentivant la creació d’ocupació, la reactivació del consum i la
captació de noves empreses.
2. Protocol per la reactivació d’empreses en crisi i la recol·locació dels seus
treballadors/es.
3. Propostes per a incentivar la contractació de treballadors/es.
4. Interrelació entre les diferents borses de treball.
5. Propostes per a la formació ocupacional, lligam amb altres subsistemes, que es
faran arribar a l’Ajuntament i al Consell de la Formació Professional de Mataró.
6. Impuls de PPOO, criteris, prioritzacions, col·lectius diana etc.
7. Propostes per incentivar la creació d’empreses.
8. Supressió de barreres per a la creació i el funcionament de les empreses.
9. Propostes per a l’aplicació en l’àmbit local de “l’Acord Interprofessional de
Catalunya.”
D’acord amb l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal mitjançant decret
d’Alcaldia núm. 572/2012, de 23 de gener, es va aprovar l’avantprojecte dels Estatuts
del Consell Econòmic i Social de Mataró i es va lliurar als Grups municipals per al seu
examen en un termini de quinze dies, sense que hagin presentat cap al·legació o
suggeriment en contra del seu redactat.
Vist el que estableix, pel que fa al procediment per l’aprovació dels Estatuts l’article
70.2 de la Llei de bases de règim local, els articles 178 i 179 de Decret legislatiu
2/2003 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i articles 63 a
68 del Reglament d’obres, activitats i serveis.
Per tot el que s’ha exposat, en us de la atribucions que m’atorga la legislació vigent
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la creació del Consell Econòmic i Social de Mataró.
Segon.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró.
Tercer.- Sotmetre l’expedient informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant
la inserció del corresponent anunci als taulers d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí
oficial de la província de Barcelona, per tal de que les persones interessades puguin
comparèixer i formular les al·legacions i suggeriments que estimin oportunes, amb
caràcter previ a la resolució definitiva.
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Quart.- Considerar aprovats definitivament els Estatuts en cas de no presentar-se
al·legacions o suggeriments durant el període d’informació pública.
Cinquè.- Un cop aprovat definitivament, publicar el text íntegre dels Estatuts en el
Butlletí oficial de la província de Barcelona, i ressenya en el DOGC, i trametre un
exemplar del mateix a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya als efectes establert a l’article 65 de la LBRL.
Sisè.- Comunicar la present resolució als agents representats en el Consell.”

ESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MATARÓ
Títol I Disposicions generals
Article 1. El Consell Econòmic i Social de Mataró és un òrgan consultiu, i de participació en
que els màxims representants d’empresaris/es i sindicats participen en les polítiques
socioeconòmiqes de la ciutat.
Article 2. El Consell Econòmic i Social de Mataró tindrà coma funcions principals:
•
•

•

Analitzar, promoure debats, proposar i si s’escau dictaminar en matèria socioeconòmica,
d’ocupació i de promoció de l’activitat econòmica de la ciutat.
Elevar propostes, buscar solucions i fer el seguiment de l’execució de les mateixes, en
matèria de relacions sociolaborals, ja siguin amb caràcter general o en un àmbit en
concret, sempre amb ple respecte a l’autonomia de les parts.
Establir relacions amb entitats, empreses o institucions que es considerin oportunes i
puguin contribuir als objectius del Consell.

Article 3.-La seu del Consell serà a Mataró, a l’Ajuntament, carrer de la Riera 48.
Títol II Organització i funcionament
Article 4. Els òrgans de govern i administració del Consell Econòmic i Social de Mataró són el
Ple, la Comissió Executiva i la Presidència.
Capítol I. El Ple
Article 5. El màxim òrgan de govern del Consell Econòmic i Social de Mataró és el Ple,
integrat pel President/a i per:
•

•
•

Sis representants de les organitzacions sindicals més representatives a Mataró, tres
proposats per UGT i tres proposats per CCOO, d’acord amb la representativitat que
estableixen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.
Sis representants de les organitzacions empresarials més representatives a Mataró, en la
proporció en que s’acordi.
Sis representants proposats per l’Alcalde, entre persones representatives de la vida
política, cívica, cultural, professional i social de la ciutat.

Els membres del Ple són proposats per les organitzacions i nomenats per decret d’Alcaldia.
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El mandat dels membres del Consell Econòmic i Social de Mataró serà de quatre anys
prorrogable per períodes de la mateixa durada.
Els membres del Consell Econòmic i Social de Mataró cessaran per alguna de les causes
següents:
a) Pèrdua de la seva vinculació amb l’organització que representen. La substitució dels
membres integrants del CESM serà degudament comunicada per les organitzacions de
les quals formen part.
b) Finalització del seu mandat.
c) A proposta de les entitats o òrgan que van promoure el seu nomenament.
d) Per renúncia.
e) Per haver estat condemnat en ferm per delicte dolós.
f) Per mort o incapacitat.
Article 6. Les competències del Ple són les següents:
a) Establir l’organització del Consell Econòmic i Social.
b) Elevar propostes de modificació dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró al
Ple municipal
c) Exercir les funcions previstes a l’article 2.
Article 7. Les competències del Ple del Consell Econòmic i Social previstes a l’article 6
podran ser delegades a favor de la Comissió Executiva.
Capítol II. La Comissió Executiva
Article 8. La Comissió Executiva estarà integrada per la Presidència i per:
Dues persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions
empresarials.
 Dues persones, membres del Plenari, en representació de les organitzacions sindicals.
 El Regidor o regidora de promoció econòmica i innovació, o regidoria equivalent.
Article 9. Les competències de la Comissió Executiva són les següents:



Totes aquelles que li hagin estat delegades pel Ple del Consell Econòmic i Social.
Capítol III. La presidència i les vicepresidències.
Article 10: El Consell Econòmic i Social de Mataró serà presidit per l’Alcalde de la ciutat o
persona en qui delegui. Coexistiran dues vicepresidències, i recauran de forma alternativa,
anualment, en un representant de les organitzacions empresarials i un representant de les
organitzacions sindicals.
Quan el president no pugui assistir a les reunions serà substituït pels vicepresidents.
Article 11. El president del Consell Econòmic i Social té les atribucions següents:
a)
b)
c)
d)

Representar al Consell Econòmic i Social de Mataró.
Convocar i presidir les sessions del Ple.
Convocar i presidir les sessions de la Comissió Executiva.
Ordenar l’execució dels acords presos pels òrgans de govern.
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e) Totes les que li siguin expressament delegades pel Ple o la Comissió Executiva.
Article 12. El vicepresident tindrà les competències que li delegui el president o acordi la
Comissió Executiva, i substituirà al president en cas d’absència d’aquest.
Capítol IV .Règim de sessions i adopció d’acords.
Article 13. Els òrgans de govern del Consell Econòmic i Social es reuniran en règim de
sessions ordinàries de periodicitat preestablerta i de sessions extraordinàries, que poden
ésser, si escau, urgents.
Article 14. El Ple ha d’ajustar el seu funcionament a les regles següents:
a) Tindrà una sessió ordinària tres cops a l’any com a mínim, i extraordinària quan el
president ho decideixi per l’existència de temes de particular interès o quan ho demanin les
dues terceres parts del Consell Econòmic i Social. En aquest últim cas, el president la
convocarà dins els 15 dies següents al de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més
enllà d’un mes des que hagi estat sol·licitada.
b) Les sessions plenàries s’han de convocar, com a mínim, amb cinc dies hàbils d’antelació,
llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent. La convocatòria contindrà l’ordre del dia dels
assumptes per tractar, i en cas d’urgència se n’hi podran incloure d’altres, si així s’acorda per
unanimitat.
c) El Ple es constituirà vàlidament amb l’assistència de dos terços dels seus membres.
Article 15. La Comissió Executiva ha d’ajustar el seu funcionament a les regles següents:
a) Tindrà sessió ordinària cada mes, com a mínim, i extraordinària quan el president ho
decideixi o quan ho demanin les dues terceres parts del Consell Econòmic i Social. En aquest
últim cas, el president la convocarà dins els 15 dies següents al de la sol·licitud, i la celebració
no es pot endarrerir més enllà d’un mes des que hagi estat sol·licitada.
b) Les sessions plenàries s’han de convocar, com a mínim, amb cinc dies hàbils d’antelació,
llevat de les extraordinàries de caràcter urgent.
c) La Comissió Executiva es constituirà vàlidament amb l’assistència dels dos terços dels
seus membres.
Article 16. L’execució dels acords dels òrgans de govern i del pla de treball del Consell
Econòmic i Social de Mataró correspon a la Secretaria General, sota l’autoritat de la
presidència.
La secretaria general té les següents funcions:
a) Assistir amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió Executiva i del Ple.
b) Estendre acta de les reunions de la Comissió Executiva i del Ple amb el vistiplau del
president.
c) Expedir certificacions d’actes i acords.
d) Expedir certificacions dels informes i dels dictàmens aprovats amb el vistiplau del
president.
e) Custodiar la documentació del Consell Econòmic i Social de Mataró
f) Totes aquelles que siguin inherents a la seva condició
Assistirà amb veu i sense vot a les comissió executiva i al Ple.
El secretari/a general serà nomenat per l’alcalde o alcaldessa de Mataró.
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Article 17. A les sessions del Ple, la Comissió Executiva i les comissions de treball podran
assistir personal assessor tècnic, en un nombre màxim de dos per cada representació.
Article 18. Els acords dels òrgans del Consell Econòmic i Social seran presos per majoria
qualificada de dos terços.
Article 19. El ple i la comissió executiva podrà decidir la creació de comissions de treball, per
a l’estudi, informació o elaboració de propostes sobre un tema concret. Podran assistir-hi
experts o tècnics en funció de la matèria a tractar, amb veu i sense vot. No tindran caràcter
permanent.
Títol III Règim econòmic.
Article 20. L’ajuntament s’encarregarà de les funcions de secretaria, facilitarà espais i el
material fungible necessari per a la tasca ordinària del consell. El Consell Econòmic i Social
de Mataró no disposarà de pressupost propi.
Títol IV Durada i dissolució del Consell.
Article 23. El Consell tindrà una durada indefinida, i es dissoldrà per acord del Ple de
l’Ajuntament, a proposta del propi Consell o a iniciativa raonada de l’Ajuntament, conforme
l’ordenament jurídic vigent.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
En tot allò no previst per aquests estatuts serà d’aplicació la Llei 7/1985, de Bases de Règim
Local, la normativa autonòmica i el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Torrents, en
representació de la Unió General de Treballadors, qui expressa la seva satisfacció
que arribi al plenari aquesta proposta d’acord i una demanda consensuada per
unanimitat dels agents socials, és a dir, empreses i treballadors, en concret, de la
FAGEM, de la PIMEC, de CCOO i d’UGT.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, pensa que cal aglutinar esforços per fer front a l’actual situació. L’actual
situació d’atur no és producte de les polítiques laborals que tenim a casa nostra, sinó
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que necessitem replantejar l’actual model productiu i de consum. En definitiva,
replantejar aquest sistema capitalista, que és el principal causant de la crisi.
Tot i no veure-ho molt clar, no veig negatiu que es pugui constituir aquesta comissió i
pugui aportar idees. Potser m’equivoco i d’aquí poden sortir iniciatives que permetin
reduir la situació d’atur. Nosaltres ens hi abstindrem perquè pensem presentar
al·legacions als Estatuts. Potser ens hagués agradat una estructura molt més àgil,
sense aquesta mena d’embolcall amb Estatuts, sinó fer una cosa molt més directa.
Presentarem al·legacions perquè hi ha un tema que no veiem clar. Parla dels
representants de les organitzacions sindicals, en concret diu que hi haurà 6
representants de les organitzacions sindicals més representatives de Mataró i se
suposa que són CCOO i UGT. És cert que a nivell de Catalunya i a nivell estatal són
les dues organitzacions majoritàries però, per un costat, aquesta informació a nivell
local no la tenim i, per un altre costat, la realitat local ens diu que hi ha molts altres
sindicats que també treballen i formen part de la vida dels treballadors a casa nostra.
Per exemple, hi ha la Unió de Pagesos, que és el sindicat majoritari del sector agrari i
no hi podrà participar. També a l’Ajuntament de Mataró n’hi ha un que és majoritari
que no és cap d’aquests dos, i tampoc no hi podrà participar. Entenc que s’hauria de
poder obrir la porta d’aquests Estatuts perquè es puguin recollir les aportacions que
puguin fer aquests sindicats. Com més aportacions hi hagi, millor.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, es manifesta a favor de l’aprovació inicial
d’aquesta creació del Consell Econòmic i Social. Ens n’alegrem molt, juntament amb
la UGT, que això hagi vist la llum en aquests moments. El Sr. Torrents deia que vol
que sigui un òrgan de concertació i això és el que esperem i desitgem tots plegats.
Perquè, si bé és cert que en el seu article 1r dels Estatuts diu que és un òrgan
consultiu, no és menys cert que en aquests moments necessitem l’aportació dels
agents socials, i la que jo reclamava quan parlava de la reforma laboral no s’ha
produït en l’aplicació de la mateixa i sí s’ha aconseguit, en canvi, el consens. I això
ens sembla molt important. Des de l’oposició nosaltres farem tot el possible, Sr. Rey,
perquè aquest Consell Econòmic i Social de Mataró tiri endavant i les propostes que
vinguin d’aquest consell no quedin només en paper, sinó que siguin més que
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tingudes en compte per part d’aquest govern municipal. Crec que en aquests
moments necessitem l’esforç i la suma de tothom.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, recorda que el seu grup municipal —i creu que tots els grups de
l’oposició— en comissió informativa s’hi van abstenir. Però pensem que naixeria
malament aquest Consell si avui no tingués un suport molt majoritari, per tant, el
nostre vot serà favorable. Hi ha, però, coses que no ens agraden i que, per tant,
esmenarem. El Sr. Torrents deia que a la societat civil mataronina és molt important
que tothom pugui dir-hi la seva i una de les propostes que farem com a al·legació és
que el president d’aquest Consell sigui un representant de la societat civil mataronina
de consens i de reconegut prestigi. Ens semblarà tan important com que avui hi
votem favorablement per donar credibilitat a aquest consell. Hi votarem, doncs,
favorablement. També adverteixo que estarem molt atents per a no caure en allò de:
“quan no vulguis resoldre un problema, crea una comissió”. Per tant, o som molt
executius o fem molta feina, que segur que la farem, o ho denunciarem.

La senyora Maria Carme Maltas, regidora del grup municipal Socialista, anuncia el
seu vot favorable. A l’acord dels pressupostos també dèiem que nosaltres érem
favorables a la creació d’aquest consell. Desitgem que sigui una eina de concertació
de mesures econòmiques per crear ocupació i tirar endavant l’economia de la ciutat.

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, agraeix
la intervenció del Sr. Torrents i també dóna les gràcies als grups municipals. Crec
que aquesta és una oportunitat, és un acord positiu per a la ciutat i els honora aquest
suport. Per part nostra, poden comptar que el nostre esforç serà total perquè
aquestes propostes es converteixin en accions.
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El senyor Joan Mora, alcalde president, posa en relleu que aquest pas que estan fent
avui és un pas molt important en les circumstàncies en què vivim. L’important és que
es faci i, a més, es fa gràcies a la col·laboració de tothom. El fet que neixi sense cap
vot en contra és molt important. Com també ho és que empresaris i treballadors,
patronal i sindicats tinguin un punt de trobada on parlar de les seves necessitats,
compartir la seva angoixa quan tenen un conflicte laboral i poder seure a la mateixa
taula per trobar fórmules imaginatives per tirar endavant, ja que les empreses són les
que després permeten que les persones tinguin un lloc de treball digne. Estic orgullós
d’aquest punt perquè ha estat una feina de molt de temps i perquè, en un tema en el
que hi ha una certa conflictivitat al carrer, al ple de Mataró hem trobat un punt d’acord
empresaris, treballadors i polítics.
Sr. López, aquest Consell Econòmic i Social serà allò que vulguin patronal i sindicats.
Nosaltres, els polítics, només farem de catalitzadors, d’element d’impulsió d’aquest
projecte. Les idees les han d’aportar les empreses i els treballadors, perquè són qui
millor coneixen els seus problemes.
El fet que aquest procés sigui un procés local és molt important, perquè vol dir que
podríem tirar endavant un projecte, aliens a les circumstàncies externes de caràcter
polític, i pensar en un projecte de ciutat. I si fa falta, Sr. Safont-Tria, crear més
endavant una taula agrària, es crearà sense cap mena de problema si existeixen les
condicions. L’important és que puguem tirar endavant el projecte. I si després som
capaços d’exportar-lo a la comarca i hi ha algú que s’hi adhereix, millor.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponents als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5),
corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:

Cap.
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Abstencions:

4,

corresponent al grup municipal de Plataforma per

Catalunya (3) i corresponent al membre del grup municipal
de Candidatura d’Unitat Popular (1).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme
En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Montserrat Rodriguez, regidora
del grup municipal de Convergència i Unió.

20 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA
UMP2 I UMP3 DE LA RDA. BARCELÓ.
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació,
presenta la proposta següent:
“La Junta de Govern Local en sessió de 28 de novembre de 2011 va aprovar
inicialment l’Estudi de Detall de les Unitats Mínimes de Projecte UMP 2 i UMP 3 de
les Illes 2 i 3 del Pla de Millora Urbana PMU-01d de la Rda. Barceló / Illa Fàbregas i
de Caralt, presentada per la societat municipal PUMSA, en la seva condició
d’administració actuant.
De conformitat amb el que preveu el Pla de Millora Urbana PMU-01 de l’àmbit, cal
tramitar i aprovar la segona fase de la UMP per a cada Illa, abans de procedir a
atorgar llicència d’edificació.
Habitatge Entorn ha convingut la compra a la societat municipal Pumsa de les finques
IIa, IIb, IIIa i IIIb, i ha sol·licitat llicència d’edificació. Aquestes finques resultants del
projecte de reparcel·lació, producte de part del 10% d’aprofitament mig cedit pels
propietaris a la societat municipal, estan destinades a la construcció d’habitatge de
protecció pública íntegrament.
L’aprovació de les Unitats Mínimes de Projecte, prèvia a la llicència d’edificació
requereix el consens de tots els propietaris de l’àmbit de cada UMP, que en el
present cas, coincideix amb les Illes 2 i 3 del Pla de Millora Urbana. El planejament
vigent preveu que en el cas de que no hi hagi consens per part dels propietaris per
tramitar una UMP, l’Ajuntament tramitarà un Estudi de Detall per regular els aspectes
propis del mateix, que permetin atorgar la llicència d’edificació.
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Durant el període d’informació pública s’ha presentat una al·legació per part de
HABITATGE ENTORN SCCL.
La societat municipal PUMSA ha presentat un escrit en resposta a les al·legacions i
un document de l’Estudi de detall rectificat en motiu d’estimar en part les al·legacions
i flexibilitzar el tractament de façana.
Consta a l’expedient l’informe de l’arquitecte municipal favorable a la tramitació i
contingut d’aquest Estudi de Detall.
Per tot el que s’acaba d’exposar, i de l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les Bases de Règim local, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS:
PRIMER.- Estimar en part les al·legacions presentades per HABITATGE ENTORN
SCCL en el període d’informació pública del document de l’Estudi de Detall de les
Unitats Mínimes de Projecte UMP 2 i UMP 3 de les Illes 2 i 3 del Pla de Millora
Urbana PMU-01d de la Rda. Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt, , en el sentit i abast
que recull la modificació del document presentat per
la societat municipal PUMSA, en la seva condició d’administració actuant, per a la
seva aprovació definitiva i en fonament a l’informe jurídic que resolt les al·legacions
presentat també per l’administració actuant.
SEGON.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall de les Unitats Mínimes de
Projecte UMP 2 i UMP 3 de les Illes 2 i 3 del Pla de Millora Urbana PMU-01d de la
Rda. Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt, promogut per la societat municipal PUMSA,
en la seva condició d’Administració actuant.
TERCER.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques de
l’estudi de Detall en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART.- Notificar els precedents acords a la societat municipal PUMSA i a
HABITATGE ENTORN SCCL així com a la resta de propietaris de l’àmbit de les UMP
juntament amb la còpia de l’informe que dóna resposta a les al·legacions.
CINQUÈ.Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l’expedient
administratiu a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, pel
tràmit de assabentat.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponents als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i
corresponent

al

grup

Catalunya (3).
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municipal

de

Plataforma

per

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

3,

corresponents al grup municipal d’Iniciativa per

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

al

membre

del

grup

municipal

de

Candidatura d’Unitat Popular (1).

En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Montserrat Rodriguez,
regidora del grup municipal de Convergència i Unió.

Via Pública

21 - AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE

MATARÓ

A

L’AGRUPACIÓ

DE

MUNICIPIS

AMB

TRANSPORT URBÀ (AMTU) PER LA GESTIÓ DEL CONTRACTE
PROGRAMA.
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment presenta la proposta següent:

“Vist el 2n Conveni formalitzat en data 7 de juliol de 2010, entre el Sr. Manel Nadal i
Farreras, en qualitat de Secretari per a la Mobilitat del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i de President
del Comitè Executiu i Director general de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i,
l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, en qualitat de president de l‘Agrupació de Municipis
titulars del servei de Transport Urbà (AMTU), i que té per objecte la millora del
transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant
l’increment dels ajuts a municipis per a la millora del transport urbà que actualment
atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit. La durada d’aquest conveni és
de 2010 al 2014.
Atès que l’Ajuntament de Mataró és membre associat de l’AMTU, segons acord
adoptat pel ple en sessió celebrada el dia 7 de juny de 2001 i segons acord adoptat
pel ple en sessió celebrada el 8 de novembre de 2001, d’aprovació de nous estatuts.
Vist que en el pacte segon, lletra B, primer apartat, de l’esmentat conveni, s’estableix
que: “L’AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d’aquests municipis, que
tinguin interès en beneficiar-se de les mesures de foment de la Generalitat de
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Catalunya, l’autorització expressa per a actuar, en representació seva, com a
interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en l’acompliment
d’aquest conveni.”
Considerant que l’Ajuntament de Mataró té interès en acollir-se a les ajudes que
resulten de l’esmentat conveni i, alhora, i a petició de l’AMTU, entenc procedent
l’autorització a que es fa referència en el paràgraf anterior, tal i com es va fer pel 1r
Conveni 2007-2010.
Per tot això, la que subscriu regidora de la Via Pública de l’Ajuntament de Mataró
proposa al Ple l’aprovació dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal que
representi a l’Ajuntament de Mataró, al efectes que s’estableixen en el pacte segon,
lletra B, paràgraf 1., del conveni formalitzat el dia 7 de juliol de 2010, entre el DPTOPATM i l’AMTU (objecte de transcripció en la part expositiva d’aquesta proposta),
l’objecte del qual és la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis
associats a l’AMTU. L’expressada autorització s’entén tant amplia en dret com sigui
menester, en el marc dels drets i obligacions que es recullen en el conveni de
referència.
Segon.- Comunicar l’acord antecedent al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, a l’ATM i a l’AMTU.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Institut Municipal d’Educació

22 - NOMENAMENT DEL NOU VOCAL DEL CONSELL PLENARI
DE L’IME EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVEUIA.
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania,
Política Lingüística i Cultura, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
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1. L’Institut Municipal d’Educació de Mataró és un organisme autònom constituït
per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en
matèria d’educació.
2. L’article 3 dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació (IME) enumera com
a òrgans de govern, d’administració i de gestió de l’IME el Consell Plenari, la
Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.
3. L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix que el Consell Plenari assumeix el
govern i la gestió superior de l’IME, i és nomenat pel Ple de l’Ajuntament de
Mataró. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per
una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot.
4. L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix, entre els vocals que formen part del
Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament:
“Representants a proposta de cada un dels Grups Municipals amb
representació al Consistori i en el mateix nombre que estiguin a la
Comissions Informatives”.
5. L’article 5è dels Estatuts de l’IME estableix que el Ple de l’Ajuntament podrà
acceptar la renúncia i/o substitució de qualsevol dels vocals del Consell per
dimissió de la persona interessada, quan l’organisme que els va elegir hagi
proposat un nou nomenament o quan deixin de representar l’òrgan pel qual
varen ser elegits.
6. El 7 de febrer de 2012, el portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta
un escrit comunicant un canvi del representant del Grup en el Consell Plenari
de l’IME, proposant el Sr. Francesc Villà Pardo en substitució de la Sra.
Immaculada Font Llinés.
Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la
resolució següent:
1. Designar el Sr. Francesc Villà Pardo com a vocal del Consell Plenari de l’IME en
representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA en substitució de la Sra.
Immaculada Font Llinés.
2. Agrair els serveis prestats a la Sra. Immaculada Font Llinés com a membre del
Consell Plenari de l’IME.
3. Notificar aquest acord a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE PxC PER LA SUSPENSIÓ DE L’ATORGAMENT
DE LLICÈNCIES PEL PERÍODE D’UN ANY PER A CENTRES DE
CULTE A LA CIUTAT DE MATARÓ.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
presenta la proposta següent:

“Atès que l'associació Cultural Musulmana Al-Ouahda vol traslladar la mesquita que
té ara al C/Energia a un altre local del mateix polígon industrial de Mata-Rocafonda,
per ampliar l'espai, ja que segons ells s'ha quedat petit per la vinguda massiva de
creients d'aquesta confessió a la nostra ciutat.
Atès que actualment a la ciutat de Mataró ja tenim quatre mesquites: dues al polígon
industrial del Pla d'en Boet, una al de Mata-Rocafonda, i una quarta a l'avinguda
Jaume Recoder, i ja tindria que ser suficient per atendre les necessitats de la citada
comunitat.
Atès que això pot generar conflictes de convivència entre veïns del barri, sense deixar
de banda l'efecte trucada que pot atreure a més, ja que tendeixen a comprar o llogar
vivendes a prop dels centres de culte.
Atès el creixement exponencial dels problemes de convivència i de seguretat
ciutadana, amb una disconformitat manifesta per part dels veïns que pot alterar
encara més la convivència que arrossegui al barri de Rocafonda a la formació d'un
gueto.
Atès que és necessari replantejar la normativa actualment vigent al municipi de
Mataró en relació als centres de culte, per tal que permeti donar resposta a les
necessitats existents al municipi i alhora analitzar la possibilitat de tancament del
conjunt dels centres de cultes existents al municipi que no reuneixen condicions.
Atès que l’article 73 del DL 1/2010, de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme que disposa que els òrgans competents per a l’aprovació inicial de
les figures de planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la
formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats
concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de
suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o
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usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la
legislació sectorial.
Vist que el termini màxim d’aquesta suspensió potestativa és d’un any, d’acord amb
el que disposa l’article 74 del mateix text legal.
Vist que el Ple és l'òrgan competent segons estableix l'art. 52 del decret legislatiu
1/2003, de 28 d’Abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels
següents acords:
1. Aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències d’obertura i ús de centres de
culte a la ciutat de Mataró pel termini d’UN ANY d’acord amb l’establert als articles 73
i 74 del DL 1/2010, de 3 d’Agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
Aquesta suspensió s’extingirà en tot cas per les causes previstes a l’article 103.4 del
Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei
d’urbanisme.”

El senyor Joan Mora, alcalde president, dóna la paraula al Secretari de la Corporació,
Sr. Manuel Monfort que, resumint l’informe jurídic nº 2/2012 de 25/01/2012, considera
que les propostes del grup municipal del PP i de PxC demanant que l’Ajuntament de
Mataró suspengui les llicències d’ús i obertura de centres de culte, en virtut del que
estableixen els arts. 73 i 74 de la vigent Llei d’Urbanisme, amb la finalitat de preparar
i/o tramitar un nou planejament urbanístic en relació a l’ús i obertura de centres de
culte, s’ajusten a dret en els termes exposats a l’informe. No obstant això, d’acord
amb la llei del Parlament de Catalunya 16/2009 de 22 de juliol, la modificació del
planejament que se’n pugui derivar no podrà tenir una finalitat restrictiva de la llibertat
de culte, sinó ordenadora d’aquests usos en un sentit favorable a l’exercici d’aquest
dret fonamental. I les limitacions que s’estableixin no poden legalment justificar-se en
nom de la convivència ni de la prevenció de futurs conflictes socials, sinó en la
protecció del dret d’altres persones a l’exercici de les seves llibertats públiques i drets
fonamentals, així com la salvaguarda de la seguretat, la salut i la moralitat pública.
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania,
Política Lingüística i Cultura, intervé en representació de la Comissió de Seguiment
de l’actual Pacte de Nova Ciutadania, informant que segons les darreres
informacions del Servei de Ciutadania i Convivència, l’Associació Cultural Musulmana
Al-Ouahda ha desestimat la possibilitat d’adquirir un nou equipament, per la qual
cosa la preocupació expressada pel grup municipal de PxC deixa de tenir sentit.
L’Associació Cultural Musulmana Al-Ouahda té la seva seu social en un equipament
municipal situat al carrer Energia, mitjançant un contracte d’arrendament que es va
fer en compliment del conveni marc signat per l’associació amb l’Ajuntament de
Mataró el dia 8 de juny de 2002, amb el suport de tots els grups municipals del
consistori. Durant els darrers mesos, l’associació Al-Ouahda ha estat valorant la
possibilitat de poder disposar d’un equipament més gran per poder atendre les
demandes que tenen, no només en l’àmbit religiós, sinó també per la resta d’activitats
que l’associació organitza. Els serveis tècnics de l’Ajuntament han fet, com amb la
resta d’associacions que ho sol·liciten, un procés de seguiment i d’assessorament a
l’entitat, amb l’objectiu de garantir el marc jurídic vigent, el compliment de totes les
normatives aplicables i els drets i els deures de totes les persones.
Pel que fa a la part de l’acord de la proposta, l’informe emès pel Secretari General de
l’Ajuntament, amb data 25 de gener, estableix com a conclusió, que la suspensió de
les llicències d’ús i obertura de centres de culte, regulades en els articles 73 i 74 de la
vigent Llei d’Urbanisme, només es poden aplicar en el supòsit que s’estigui preparant
i/o tramitant un nou planejament urbanístic. Si es produeix aquesta circumstància, la
suspensió tindrà com a objecte garantir els drets fonamentals de les persones,
establerts en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i en la Constitució espanyola, entre
els quals hi ha el dret a la llibertat de culte. Tenint en compte que actualment
l’Ajuntament de Mataró no està preparant o revisant un nou planejament urbanístic, la
suspensió de llicències d’ús i obertura no té cap justificació i no està emparada per la
llei. És per tot el que s’ha exposat que els grups municipals de CIU, PSC, PPC, ICVEUIA i CUP no podem donar suport a la proposta de resolució que se’ns presenta.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
recorda que aquesta mateixa proposta s’ha aprovat amb governs de CIU com, per
exemple, a Salt i a Girona, i amb governs socialistes com, per exemple, a Sant Adrià
del Besòs. Aquesta proposta la vam presentar ja fa un mes o dos i, sembla ser que,
gràcies a la presència de PxC i a la força que hem fet amb una campanya contra
aquesta mesquita, la comunitat musulmana s’ha fet enrere.
El nostre grup municipal retirarà aquesta proposta de resolució i ens la guardarem per
segurament tornar-la a presentar en una propera ocasió.
Jo em pregunto si són vostès conscients del perill que suposa, per al futur de
Catalunya, la falta d’actualització legislativa i el forat de seguretat que suposen certs
articles de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de la Constitució espanyola. A l’any
2011, a l’hora d’afavorir el sistema financer, no van tenir miraments de modificar la
Constitució, els ciutadans van ser desinformats i ni tan sols es va portar a
referèndum. La legislació requereix actualitzacions periòdiques i vostès no semblen
disposats a fer la seva feina, que és actualitzar les lleis per protegir la nostra gent.
Semblen vostès obstinats a donar tot tipus d’informació i assessorament sobre drets.
Si vostès desitgessin que es complissin els deures, la mesquita potser s’hauria de
tancar demà mateix.
Dic això perquè he estat revisant el pla urbanístic i, per la meva sorpresa, el centre de
culte del carrer Energia es troba situat en una zona qualificada com a sòl industrial,
amb clau “2E2”. Això vol dir que ni tan sols com a ús terciari es considera compatible
amb el Pla General. Si m’equivoco que em rectifiquin. Si atenem els articles 300 i 305
de les Normes Urbanístiques del Pla General, l’ús i la llicència es van concedir de
forma irregular i, per tant, jo diria que és il·legal.
És necessari revisar i verificar aquesta presumpta irregularitat i, si és el cas, sol·licitar
el tancament immediat d’aquesta mesquita.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania,
Política Lingüística i Cultura, recorda que l’associació Al-Ouahda ja havia pres la
decisió abans que la Sra. Lora fes qualsevol cosa. Per tot el que ha fet, com que
queda recollit a l’acta, qui li hagi de contestar formalment, amb l’informe
corresponent, li explicarà que no és veritat tot el que ha dit.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, dirigint-se a la Sra. Lora, manifesta que si tanquen la mesquita, hauran de
tancar la Creu Roja, la Germandat de la Soledat, que assaja davant la Creu Roja, i
hauran de tancar dues Cases Andaluses que també hi són a la mateixa zona, de tota
la vida. Si vostè hagués tingut l’elegància de no penjar-se la medalla d’un tema que
alguns vam començar a treballar abans, jo callaria. Vostè aquí diu una cosa i en les
comissions informatives en vota una altra. Per exemple, vostè va votar amb tots
nosaltres que una empresa molt important d’aquesta ciutat retirés un altell il·legal de
120 m2 de la seva empresa i, després, va ser l’única que no va votar a favor que la
mesquita de Carrasco i Formiguera retirés un altell que hi ha dins la mesquita. Vam
votar tots els grups a favor i vostè s’hi va abstenir. Jo vaig presentar una moció igual
que la seva un mes abans i, per tant, jo també em podria atribuir aquest mèrit, però
no ho faré.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
aclareix que en aquella ocasió s’hi va abstenir precisament perquè ella només pensa
votar a favor del tancament d’una mesquita. Jo no penso votar si cal treure un altell, i
més d’una mesquita que a l’any 2004 van detenir un islamista salafista per ser
membre d’una organització terrorista islàmica.

Finalment la Sra. Lora retira la proposta de resolució..

24 - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL
PPC, CUP I PxC SOBRE LA SUBSTITUCIÓ DEL CAP D’ÀREA
D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA.
Aquesta Moció ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 17 de l’ordre del dia.
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25 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS
GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP, ICV-EUIA I CIU PER
DEMANAR LA RETIRADA DE LA MEDALLA D’OR A TOTS ELS
COL•LECTIUS I ENTITATS FRANQUISTES.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la proposta següent :
“En la relació de medalles atorgades per la ciutat de Mataró sota diferents noms, hi
destaquen tres receptors d’aquesta distinció que avui no mereixerien el
reconeixement d’un Ajuntament democràtic ni de la resta de ciutadans i col·lectius
distingits amb aquest guardó. Ens referim al dictador Francisco Franco i als col·lectius
de “Excombatientes y Excautivos de la Guerra de Liberación” i de “Caídos por Dios y
por España”.
Si bé la Medalla d’Or al dictador ja va ser retirada, encara no han estat retirades les
altres dues medalles a col·lectius i persones que van alçar-se en armes el 1936
contra el govern legítim democràticament elegit.
Mantenir aquestes distincions atempta contra la dignitat d’un Ajuntament democràtic
perquè honora els qui van violar la legalitat vigent alçant-se en armes i els qualifica de
“Excombatientes de la Guerra de Liberación”; atempta contra la dignitat de la nostra
ciutat, dels seus ciutadans i entitats; atempta contra la dignitat de la nostra nació
perquè honora els qui van lluitar contra les llibertats del nostre País i els qualifica de
“Caídos por España” i atempta també contra la dignitat de la resta de distingits amb
aquest guardó perquè els iguala amb aquells que no van respectar la democràcia ni
els drets humans ni les institucions legítimes.
Per tot això i atenent a l'article 15.1 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, que
estableix que "Les administracions públiques, en l'exercici de les seves
competències, han de prendre les mesures oportunes per a la retirada d'escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació, personal
o col·lectiva, de l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la
Dictadura"; i també, d'acord amb el que s’estableix en l'article 54 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, referent al dret a la memòria històrica, així com al que
preveu el Capítol V, Article 28, del Reglament de protocol, honors i distincions de
l’Ajuntament de Mataró, el Ple de l'Ajuntament de Mataró adopta el següent,
ACORD:
El govern municipal nomenarà un instructor de l’expedient per tal de revocar les
Medalles d’Or als “Excombatientes y Excautivos de la Guerra de Liberación” i als
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“Caídos por Dios y por España”, el qual es portarà al Ple Municipal per la seva
aprovació en un termini curt de temps.”

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
diu que el govern municipal faci el que cregui convenient. Trobo que hi ha temes molt
més importants i més en un ple de 40 punts.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, recorda que el Sr. Safont-Tria, quan el PPC va demanar que hi hagués un
carrer amb una placa que recordés la memòria de Miguel Ángel Blanco, va ser l’únic
que s’hi va negar. L’acta recull: “Anuncia el vot contrari de la seva formació a aquesta
proposta de resolució perquè el PP fa una instrumentalització de les víctimes per
defensar un model centralista d’estat i un partidisme de partit.” Això, ni és legítim, ni
és honest. I deia més: “La CUP entén que qualsevol resolució d’un conflicte passa
per la negociació democràtica, entenem que l’autodeterminació és inherent a
qualsevol nació. Finalment, el nomenclàtor de Mataró inclou ja molts noms de
mataronins i mataronines que foren víctimes del franquisme i que algun dia els
carrers hauran d’incorporar perquè siguin recordats.”
Entenem que queda clar que hi ha una part de gent que va morir immerescudament,
que va patir immerescudament. I se’ls ha de reconèixer. Però es que durant els 3
anys que va durar la guerra algú va matar el rector de Santa Maria i hi va haver gent
que per anar a missa van haver de sortir corrents, hi havia moltes famílies que en
tenien un a cada bàndol. Aquesta moció és molt inoportuna. Si fa 10 anys que li vam
treure la medalla al dictador, aquell era el moment precís per haver arreglat aquest
tema. Si ho arreglem, els “Caídos por Dios y por España” mereixen tant de
reconeixement com els que van morir per la República. Perquè el pecat d’anar a
missa, o el pecat de ser de dretes o de ser d’esquerres, o de ser independentista jo
no l’entenc. Per tant, nosaltres entenem que mereixen tant de reconeixement aquesta
gent. El rector de Santa Maria tenia carrer a Mataró i ja no el té, quan a Mataró tenim,
per exemple, un Camí del Nord, que era el camí que van seguir els exiliats i que es
va inaugurar a la platja un dia de Sant Joan, en què va assistir-hi molta gent i va ser
un fet memorable. Allà hi ha un record als republicans que van caure, i a mi em
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sembla perfecte, però també van caure de l’altre costat. Aquests no mereixen el
reconeixement?
Vostè avui està fent de menys a la Maria Lluïsa Circuns i al Cor de Maria, perquè ha
aprofitat per treure aquest tema quan nosaltres els donàvem les medalles d’or, que va
ser d’un vot unànime. Hauríem de ser una mica justos, entendre que hi va haver gent
que ho va fer molt malament, que hi va haver molta repressió a partir del 39, però
aquí no es poden obviar certes coses. Nosaltres no hi votarem negativament, però
tampoc hi podem votar favorablement perquè ens sembla fer-li un lleig a la gent del
Cor de Maria i a la Maria Lluïsa Circuns.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, opina que el que diu el Sr. López no té res a veure amb el que ells estan
proposant. El que estem proposant és netejar la memòria precisament de les
persones que ara ostenten la medalla de la ciutat i que estan al costat d’entitats
il·legals i antidemocràtiques. Vostè parla d’inoportunitat. Nosaltres presentem una
moció per fer allò que diu la llei. Vostè que sempre defensa tant la llei, llegeixi la llei i
veurà que al 2007 hi ha una llei que diu que les administracions públiques han de
retirar aquells escuts i aquelles medalles a les entitats commemoratives i d’exaltació
personal o col·lectiva de l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la
dictadura. Precisament són aquestes dues entitats que estem demanant que es
retirin. El que fem no és una inoportunitat, sinó que exigim memòria històrica, exigim
que s’apliqui la llei. Si recuperem la justícia del que aquí ha passat, serà amb la
memòria històrica i serà jutjant aquells qui, des del franquisme, van trepitjar tots els
drets personals i col·lectius d’aquest poble.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

18,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponents als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponents al grup
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra:

Cap.
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Abstencions:

8, corresponent al membre del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5) i corresponent al grup municipal
de Plataforma per Catalunya (3).

26 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS
GRUPS MUNICIPALS PSC, ICV-EUIA, CUP I PPC PER TAL QUE
EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL
GOVERN

CATALÀ

AMB

EL

GRUP

AJUNTAMENT

(AJUNTAMENT, EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES
AUTÒNOMS) PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO
DE FORMA URGENT.
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia que
retiren aquesta proposta de resolució. Aquesta proposta de resolució no hauria
d’haver arribat mai a aquest ple. Si vostè m’hagués contestat la carta del 7 de
novembre, en què jo li demanava, a partir d’una notícia apareguda al recull de
notícies de l’Ajuntament, que expliqués què li devia la Generalitat i en concepte de
què, la proposta no hauria arribat al ple. El 14 de febrer ens endúiem la sorpresa de
la publicació al web municipal de la informació que nosaltres li havíem demanat.
Aquestes no són formes. Dit això, retirem la proposta.

27 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE PxC PER TAL
MUNICIPAL

DE

DE SUPRIMIR EL REGISTRE

CONVIVÈNCIA

ESTABLE

DE

PARELLA

FORMALITZADA EN ESCRIPTURA PÚBLICA NOTARIAL.
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Aquesta proposta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 16 de l’ordre del
dia.

28 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DEL PPC PER TAL QUE ES FACI UN SEGUIMENT
DE SUPORT A LES PERSONES QUE HAN PATIT ALGUNS
TIPUS D’ACTE DELICTIU AL SEU DOMICILI.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, reconverteix la proposta en el següent PREC:
•

Els responsables de la Policia Local i de Mossos d’Esquadra de la nostra
ciutat milloraran la coordinació entre ambdós cossos policials amb la finalitat
de què l’atenció a les persones que han estat víctimes d’un fet delictiu puguin
efectuar la denúncia del mateix amb la major brevetat possible i amb el mínim
de molèsties també possibles.

•

Els responsables de la Seguretat a la nostra ciutat crearan un servei de
seguiment i recolzament a les persones que han estat víctimes d’un fet delictiu
d’una certa gravetat i que per consideracions personals especials, gent gran,
persones que viuen soles i d’altres necessitin sentir-se especialment
protegides com és en el cas que ens ocupa al seu propi domicili, rebin una
especial atenció en els dies posteriors d’haver patit el fet delictiu.”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment explica que, si passen aquesta proposta a prec, la podran acceptar per
començar-hi a treballar. Deixi’m, però, que li contesti com és el funcionament sobre el
que hem de partir:
A Mataró, tant la comissaria de Policia Local com la de Mossos d’Esquadra estan
coordinades per poder recollir denúncies de fets que passin. No obstant això, de
vegades, per l’operativa, és millor que les recullin els Mossos d’Esquadra perquè
l’equip d’investigacions que tenen és més ampli que el de la Policia Local. La
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coordinació existeix i el temps d’espera que tenim articulat a la comissaria de la
Policia Local és d’uns 17 minuts, malgrat hi pugui haver puntes de feina.
Acceptem el prec donat que és la nostra voluntat millorar el servei que la policia pugui
donar als ciutadans i en aquesta línia estem treballant.
Quant al servei específic d’atenció, entenem que hi pugui haver serveis que es
puguin prestar des d’altres àmbits d’atenció a les persones que són víctimes, que no
han de ser específicament la policia. No obstant això, també podem treballar-hi —
com de fet ja ho estem fent— donant consells a la gent gran per mitjà dels casals de
gent gran, fent cursos de seguretat viària per a gent gran, etc., i jo personalment, des
que sóc regidora, he atès diverses víctimes de delictes que ens han demanat una
mica de suport a nivell de consells o mesures que puguin prendre a casa seva. En
aquest sentit, ho seguirem fent.
Entenc que, com a prec, podem treballar-hi i buscar que es pugui donar aquesta
atenció d’una manera que no ens minvi els recursos de la policia, ja que els agents
on realment han de ser és al carrer perseguint delinqüents.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, creu que és molt fàcil posar en un full de servei que un policia de barri faci
un truc a un intèrfon per preguntar com està una persona determinada. És tan senzill
com això, i això no minva el servei.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 29 i 32
per venir referits a temàtiques coincidents.

29 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

DE

AFECTATS

PER

PxC
LES

PER

TROBAR

SOLUCIONS

PARTICIPACIONS

EMESES PER LES ENTITATS FINANCERES.
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ALS

PREFERENTS

El senyor Juan Gabriel Ponce, regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya, presenta la proposta següent:
“A causa de la quantitat de ciutadans afectats que hi ha a la nostra ciutat pel tema de
les Participacions Preferents emeses per les entitats financeres, i la falta de
posicionament per part del Govern i dels Grups Municipals envers un tema que
podríem qualificar d'escandalós, ens veiem en el deure de presentar aquesta
Proposta de Resolució.
El fet de que majoritàriament els afectats siguin gent gran, que han estalviat amb molt
esforç i sacrifici per poder fer servir els seus diners quan ho creguessin oportú o ho
necessitessin, fa que no ens puguem callar per més temps.
Atès que en els contractes existia vici ocult en el consentiment, i les entitats
financeres no van informar al consumidor afectat de les característiques del producte.
Especialment no es va informar sobre el caràcter perpetu, la falta de garantia d'un
fons en el cas de fallida de l'entitat, i la seva possibilitat de pèrdues a l'hora de vendre
el producte. En definitiva, es va camuflar sota l'aparença d'un dipòsit a termini fix,
encara que en realitat es tractava de productes totalment diferents.
Atès la falta d'ètica, les males practiques, i l'actuació sense escrúpols per part de les
entitats financeres, entre les quals, lamentablement es troba una fins fa poc molt
arrelada a la vida dels mataronins, tant financerament com a través de la seva molt
positiva obra social, lligada estatutàriament també al Ajuntament de Mataró, entitats, i
associacions.
Atès que les Participacions Preferents s'han venut sota l'aparença d'un dipòsit a
termini fix, i que d'aquest fet donen testimoniatge milers de persones, gent planera
que van dipositar la seva confiança i estalvis en les sucursals de la seva entitat
financera habitual.
Davant d'aquests fets, els quals a nivell ètic si mes no, son d'extrema gravetat, el
Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels següents acords:
1- Que l’Ajuntament de Mataró posi totes les eines per poder assessorar i organitzar
a tots els afectats de la nostra ciutat, i dirigir-los on sigui adient duent a terme un
seguiment del desenvolupament del procediment.
2- Demanar als organismes competents (Comissió Nacional del Mercat de Valors, i al
Banc d'Espanya) la seva intervenció i que els afectats puguin recuperar els seus
estalvis.
3- Que el Ajuntament es presenti com a acusació en cas de denúncies col·lectives i/o
individuals davant de la justícia.
4- Que els serveis jurídics de l'Ajuntament es reuneixin amb les entitats financeres i
demanin solucions urgents per als afectats.”
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32 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVEUIA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES PARTICIPACIONS
PREFERENTS.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la Moció següent:
“Les participacions preferents són instruments financers emesos per una entitat
bancària que paguen un cupó fix durant un venciment indefinit. A trets generals, es
caracteritzen per no atorgar drets de veu i vot en la junta general de l’entitat a
l'inversor, i en cas de concurs de creditors els inversors es troben just davant dels
accionistes, és a dir, que els accionistes serien els últims a cobrar en situació de
fallida i els amos de participacions preferents els penúltims.
Les característiques d'aquestes emissions que cotitzen en mercats desconeguts per
a l'inversor del carrer i que deixen al comprador a expenses del venedor en molts
fronts tenen unes característiques comunes bàsiques:
La primera és que es tracta d'emissions de caràcter perpetu, la qual cosa significa
que el banc o l'empresa emissora no tenen l'obligació de rescatar-les en cap moment
prefixat. És a dir, l'inversor presta els seus diners a canvi d'un dividend anual, però no
té clar quan recuperarà el principal. Per aquest motiu cobra importància el mercat on
cotitzen les participacions. És l’AIAF, el mercat espanyol de referència per al deute
corporatiu o renda fixa privada integrat en Borses i Mercats Espanyols (BME), un
parquet molt diferent del borsari on l'abundància de liquiditat brilla per la seva
absència i l'accés no és igual de transparent que altres Borses.
La segona peculiaritat és la remuneració. Es fixa en forma de rendibilitat i sol estar
referenciada a l'Euríbor amb un diferencial afegit, la qual cosa es cobra en un
dividend, amb tots els seus avantatges i inconvenients. Quin és el perill? Que els
dividends estan subjectes a l'obtenció de benefici, així que si una entitat entra en
pèrdues, té dret a cancel·lar la retribució. En general, solament haurà de pagar
dividend si també ho fa amb les accions.
I una tercera consideració és que la majoria de les emissions de preferents cotitza
amb pèrdues al mercat de renda fixa, així que l'inversor que vulgui recuperar els seus
diners de manera unilateral haurà d'assumir que aconseguirà menys del que va
donar.
La venda massiva per part dels bancs i caixes de Participacions Preferents a
persones amb escassa o nul·la cultura financera ha constituït un escàndol de
proporcions gegantines, una veritable estafa. I això no hauria d’haver succeït si
s’hagués complert la directiva europea sobre mercats d'instruments financers (MIFID)
que obliga als bancs a sotmetre a un examen als seus clients abans de vendre'ls
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productes financers complexos. Si desconeixen què estan contractant, l'entitat té
prohibit signar el tracte. Això en la teoria, perquè a la pràctica s’ha col·locat el
producte a persones amb escassa o nul·la cultura financera, com tothom sap ja.
L’entrada en vigor de la Llei 6/2011, d'11 d'abril, modifica, entre altres, l'anterior
normativa sobre coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels
intermediaris financers. En definitiva, suposa la transposició de la Directiva
2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2009,
aborda, entre d’altres qüestions la regulació de les participacions preferents.
La nova llei ha disminuït substancialment l'atractiu de les emissions de participacions
preferents, de les quals van usar i van abusar les entitats financeres durant l'any
passat, fins a captar uns 11.660 milions d'euros. No obstant això, les emissions
anteriors a la seva entrada en vigor estan excloses de les noves exigències. Són,
doncs, milers i milers les persones atrapades per aquest producte que ara no poden
recuperar els seus estalvis o si ho fan (a traves d’un canvi de participacions per
accions ofert per alguna entitat) ho faran amb una considerable pèrdua de valor
nominal. Tot i això, no n’hi ha prou.
Davant d’aquest monumental engany als ciutadans i ciutadanes, ha registrat una
Proposició no de Llei sobre les participacions preferents al Congrés dels Diputats per
tal de demanar al Govern, entre d'altres qüestions, que coordini amb el Banc
d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors totes les accions necessàries
per tal que es garanteixi la devolució del capital inicial de totes aquelles persones que
van subscriure participacions preferents tot i tenir un perfil inversor de baixa tolerància
al risc.
A la nostra ciutat, el nombre de damnificats i damnificades, tot i que desconegut
oficialment, ens acostaria a milers de persones, atès que alguna de les principal
entitats que operen a la nostra ciutat són posseïdores d’aquest tipus de producte que
van comercialitzar de manera substancial els darrers anys.
Donada la magnitud de l’univers humà afectat, donat que l’abast de la tragèdia és
d’àmbit estatal, i les solucions hauran de venir de la mà del Congrés dels Diputats,
què és qui te competències per legislar a tot l’estat espanyol, el Ple adopta dels
següents acords:
1.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que actuï perquè es torni el capital inicial
als afectats.
2.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que impulsi un projecte de llei de
transparència i qualitat en la comercialització dels productes financers per acabar
amb els abusos de les entitats.
3.- Instar a les entitats financeres que presten serveis d'inversió a comportar-se amb
"diligència i transparència", vetllant per l'interès dels seus clients i cuidant dels seus
interessos com si fossin els propis.
4.- Que des de l’Oficina de Informació sobre Consum de l’Ajuntament de Mataró
s’obri un registre voluntari de les persones afectades que si adrecin amb l’únic

113

objectiu de que pugui ser derivat cap el Síndic de Greuges o administracions
competents quan aquests ho requereixin.
5.- Que l’Ajuntament de Mataró posi a l’abast dels ciutadans i ciutadanes de Mataró
un servei d’assessorament per aquelles persones afectades per la possessió de
Participacions Preferents que necessitin informació al respecte.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, considera que aquest és un tema greu perquè s’està jugant amb els estalvis
de moltes persones, especialment, de persones grans. Des que jo era petit, estic
acostumat a veure pel·lícules on els dolents atracaven els bancs, però la realitat s’ha
capgirat. Si el món del cinema vol estar al dia, haurien de començar a fer pel·lícules
explicant com els bancs, d’una manera escandalosa, enganyant i de forma
fraudulenta, estan robant als ciutadans. Això és així i aquest cas ho demostra.
Nosaltres donarem suport a la proposta d’Iniciativa.
De la proposta de PxC compartim el fons, encara que algunes coses del redactat de
les propostes que afecten a què ha de fer l’Ajuntament, no les veiem massa clares. El
que hauríem de demanar, en primera instància, és que això es regulés a nivell
estatal. Per tant, cal tenir les competències perquè, primer, aquesta activitat es
prohibeixi i, segon, hi hagi una reposició del mal que s’ha fet. És a dir, que aquests
diners es puguin tornar a les persones que de manera innocent van creure que
estaven fent una bona inversió, quan en realitat els estaven enganyant.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
pregunta que si el seu grup municipal va ser el primer a presentar aquesta proposta,
per què no s’hi han fet esmenes en lloc de presentar-ne una altra.
Quan es van posar aquests productes tòxics al mercat, governava el tripartit, Sr.
Esteve. Jo crec que el que hauria de fer és demanar al seu partit que apliqui la part
resolutiva dels seus estatuts que especialment fan esment a la dissolució de la seva
formació. Crec que hi ha molta gent que està esperant que pleguin i que deixin
d’enganyar la gent. Vostès, juntament amb el Partit Socialista, han estat el Cavall de
Troia del capitalisme.

114

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que no s’ha anat a modificar la
proposta de PxC perquè aquesta carregava tot el pes a l’Ajuntament de Mataró. I, per
desgràcia, l’Ajuntament de Mataró no té les competències per resoldre aquest tema,
com no les té la Generalitat. I vostè, a més, ens demanava que ens presentéssim
com a acusació particular en el cas de les denúncies col·lectives i individuals. Això
implicaria defensar allò pel qual nosaltres no estem preparats.
Ara bé, em sembla que alguna cosa sí s’ha de fer perquè estem d’acord que hi ha
moltíssima gent afectada, sobretot gent gran a la qual no se’ls va vendre el producte
de manera adequada. Això jo vull qualificar-ho com una estafa de primera magnitud.
Hem de donar l’assessorament i el suport que puguem donar com a Ajuntament. Per
això, havíem proposat al Sr. Esteve Martínez una modificació: si vostè s’hi fixa hi ha
dos punts 4, i, doncs, l’últim punt 4 que vostè ha llegit li proposaríem que el retirés.
Crec que aquest és el punt important, a part de demanar al govern de l’Estat que
impulsi un projecte de transparència i qualitat, el que demanem és que des de
l’Oficina d’Informació sobre el Consum de l’Ajuntament de Mataró s’obri un registre
voluntari de les persones afectades que s’hi adrecin perquè pugui ser derivat cap al
Síndic de Greuges o administracions competents, quan aquestes ho requereixin.
Perquè aquesta va ser la conversa que vam tenir amb el Síndic de Greuges, que es
comprometia a demanar si existia alguna llista d’afectats. Per tant, nosaltres com a
Ajuntament, utilitzant l’oficina que tenim podem tenir en consideració els ciutadans
que s’hi adrecin i derivar aquesta llista a aquella administració que ho requereixi.
L’Oficina del Defensor del Ciutadà ja ha derivat enguany 3 casos a l’OMI (Oficina
Municipal d’Informació) perquè ella no pot intervenir directament. En les darreres
dues setmanes, nosaltres hem atès 31 persones a les quals s’ha informat del
procediment a seguir per fer les reclamacions, segons les orientacions de l’Agència
Catalana de Consum. També se’ls ha informat que poden fer la reclamació
directament a l’entitat bancària, o bé per mitjà del Col·legi d’Advocats, o bé afegir-se a
les reclamacions col·lectives d’associacions de consumidors o de col·lectius, com per
exemple el d’advocats. Hi ha una associació de consumidors, l’ADICAE, que són
especialistes en temes de bancs, caixes i assegurances, que s’ha ofert per fer una
sessió informativa i l’Ajuntament li ha donat suport cedint-los un espai el proper dia 6
de març a les 5 de la tarda al Centre Cívic del Pla d’en Boet. Aquesta mateixa
associació farà difusió de la sessió.
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El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 29 de l’ordre de l dia:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8, corresponent al membre del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (5) i corresponent al grup municipal
de Plataforma per Catalunya (3).

Vots en contra:

18,

corresponents als membres del grup municipal de

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

corresponents al grup

municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup
municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Abstencions:

Cap.

El senyor alcalde posa a votació el punt núm. 32 de l’ordre de l dia:
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponents als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5),
corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al
membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular (1).
Vots en contra:

3,

corresponent al grup municipal de Plataforma per

Catalunya.
Abstencions:

Cap.
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30 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ICV-EUIA A PROPÒSIT DE LES PRESUMPTES
IRREGULARITATS

QUE

HAURIEN

TINGUT

LLOC

A

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM).
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent:
“Durant les últimes setmanes, el diari El País ha anat publicant uns reportatges sobre
la possible relació mercantil de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), de la que
l’Ajuntament de Mataró és membre, i l'empresa Parés i Solé SL. Aquesta empresa és
propietat de Josep Maria Matas, i per les informacions aparegudes sembla que
aquesta empresa hauria facturat més de 900.000 euros entre 2003 i 2011 a l’ACM,
mentre el propi Sr. Matas era el secretari general de l'entitat.
La fiscalia ha actuat d’ofici arrel de les informacions aparegudes i ha obert diligències
informatives en tres suposats casos de malbaratament, conflicte d’interessos i escàs
control sobre diners públics.
El Sr. Matas ha estat coordinador general de la Diputació de Barcelona fins divendres
24 de febrer de 2012, quan li ha estat acceptada la seva dimissió, una dimissió que
havia presentat dies abans i que en primer instància no li havia estat acceptada.
Josep Maria Matas és també president de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) d’Osona, i va ser diputat al Parlament de Catalunya per Convergència i Unió
(CiU).
Segons les informacions aparegudes a El País, l’empresa Parés i Solé SL facturava a
l’ACM per diferents serveis uns preus 16 cops més cars del seu preu real. Per
exemple, s’haurien pagat 8.000 euros al mes per uns resums de premsa que al
mercat haurien costat uns 500 euros.
També han aparegut informacions que asseguren que Matas aprofitava el seu
despatx de l’ACM per fer gestions particulars de la seva empresa.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA presenta la següent proposta de resolució:
Primer: El nostre Ajuntament congelarà les aportacions que es fan actualment a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) mentre no s’aclareixin les presumptes
irregularitats que haurien tingut lloc al sí de l’entitat.”
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, anuncia que el vot del seu grup municipal serà d’abstenció. Abstenció
perquè no tenim cap mena d’informació per poder valorar el que aquí es planteja.
Agrairíem que, si aquesta informació existeix, se’ns faci arribar al nostre grup
municipal per poder-ho estudiar.
Nosaltres sempre ens hem mostrat bel·ligerants davant la corrupció. Malauradament,
existeix i s’ha produït en moltes institucions públiques. Si aquest criteri l’apliquem
aquí, jo m’atreveixo a reclamar una responsabilitat en el sentit d’aplicar-la en tots els
altres casos. Si fem això potser ens quedem sense cap institució en aquest país.
Des de la CUP apostem perquè s’actuï amb la màxima contundència, celeritat i
transparència per fer front a actituds com aquestes que suposin, sobretot,
malversació de fons públics i un engany a la ciutadania.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
demana prudència en aquest tema. Encara que aparentment sembli probable que
aquestes publicacions siguin certes, considero que no són vinculants mentre la
fiscalia i el sistema judicial no conclogui les seves investigacions. A més, crec que no
hem de permetre que la premsa suplanti el nostre sistema judicial. Per tant, el més
prudent serà esperar que la justícia es pronunciï i, després, valorar amb objectivitat i
prendre les nostres decisions.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, recorda que fa un parell de plens van aprovar adherir-se a l’Associació de
Municipis de Catalunya. Ho vam fer, entre altres coses, perquè estem gaudint dels
serveis de l’Associació Catalana de Municipis, amb la compra mancomunada
d’energia elèctrica, entre altres serveis. Llavors vam estar a punt d’abstenir-nos-hi
perquè pensàvem que les dues associacions, que durant molts anys han sigut la
convergent contra la socialista, s’haurien d’unificar per tenir una única entitat
municipalista que representi tots els ajuntaments de Catalunya, independentment del
color. No ho vam fer perquè pensem que aquest tipus de pagament que tenen un
retorn cap a la ciutat són positius.
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No obstant això, presentar una proposta de resolució d’aquest estil em sembla
oportunista. Per a mi l’Associació Catalana de Municipis és una entitat amb la
màxima transparència, com ho pot ser-ho qualsevol institució pública de Catalunya.
Jo no poso en qüestió que la quota que nosaltres paguem serveixi per fer aquest
tipus de coses. Si algú ho ha fet, que ho pagui. Això seguirà el seu procés. Però
aprofitar un ple municipal per parlar d’un problema puntual d’una persona, em sembla
oportunista. Per què no ho vam dir quan el Sr. Bustos també va ser investigat per la
Fiscalia l’any 2007? Per què continuem apostant pel memorial democràtic, malgrat
que durant el govern d’Iniciativa s’han comès irregularitats amb un pressupost de 15
milions d’euros? Per què no deixem de treballar amb Aigües de Barcelona i ens
preguntem per què ha contractat en bloc la cúpula directiva d’Iniciativa per Catalunya,
que hi havia al Departament de la Generalitat?
Per aquests motius, hi votarem en contra.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania,
Política Lingüística i Cultura, contesta al Sr. Martínez que tot té uns terminis i que
potser no s’ha plantejat que, quan li anaven a respondre la pregunta per escrit, ell ja
havia formulat la proposta de resolució. Qui li parla n’ha fet moltes d’aquestes
preguntes i s’ha hagut d’esperar aquests terminis abans de reclamar-les. Vostè va
presentar la pregunta per escrit el 16 de febrer i, després, presenta la proposta de
resolució el dia 24 de febrer. L’entitat de la qual parlem, en els darrers 20 anys, a
banda de ser una institució de referència, defensora dels interessos dels ajuntaments
del país i de l’autonomia local, ha esdevingut també una entitat prestadora de serveis.
La seva raó de ser és aquesta. Molts ajuntaments de Catalunya, i darrerament també
el de Mataró, han pogut gaudir de les diferents iniciatives que han sorgit d’aquesta
entitat que, a més, han estat molt beneficioses per a molts ajuntaments. Formar part
de les entitats municipalistes ens permet afrontar conjuntament problemes que ens
afecten a tots: la immigració, la prestació de serveis socials, les polítiques actives de
creació d’ocupació, de foment de l’emprenedoria, la compra agregada de serveis, la
formació d’electes i empleats públics, i de moltes més. Mataró ha optat per formar
part de les dues entitats municipalistes del país. La vuitena ciutat de Catalunya en
nombre d’habitants creiem que ha de liderar, juntament amb les altres ciutats, les
reivindicacions del món local. Mataró ha d’intervenir en la presa de decisions que
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afecten els ajuntaments i més en aquests moments d’extrema complexitat. Renunciar
a exercir aquest lideratge seria com dimitir de la nostra responsabilitat, més enllà del
nostre terme municipal. I aquest compromís el tenim i el tindrem, tant amb
l’Associació Catalana de Municipis com amb la Federació de Municipis de Catalunya,
malgrat tots desitgem que puguin acabar fusionant-se en una sola entitat.
Les informacions publicades a la premsa sobre actuacions d’un antic treballador de
l’entitat municipalista no poden justificar que l’Ajuntament de Mataró no compleixi les
seves obligacions amb l’entitat. L’any 2007 la premsa va assenyalar l’actual president
de la Federació de Municipis de Catalunya per suposades irregularitats i no recordem
que ICV-EUIA, que en aquell moment estava al govern de Mataró, presentés una
proposta de resolució com la que avui ha presentat en aquest ple.
L’Associació Catalana de Municipis, com a institució, no pot quedar en entredit, ni la
seva actuació sota cap sospita, més encara quan no sabem si de l’actuació de
l’anterior Secretari de l’entitat es deriven fets delictius castigats pel Codi Penal. Això
ho hauran de dir els organismes que siguin competents. Però, ara com ara, això
encara és una incògnita i convindria no fer judicis paral·lels que acaben estigmatitzant
les persones.
El govern de Mataró té el ferm propòsit de continuar defensant el municipalisme a
través de les dues entitats, complint les seves obligacions i ajudant tot el que puguem
per sumar esforços i voluntats a aquesta llarga tradició de defensa dels ens locals en
les dues associacions.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

2,

corresponents

al

grup

municipal

d’Iniciativa

per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.
Vots en contra:

15,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponent al membre del grup
municipal

del

corresponent

Partit
al

grup

Popular

de

municipal

de

Catalunya

(5)

Plataforma

i

per

Catalunya (3).
Abstencions:

9,

corresponents als membres del grup municipal

Socialista (8) i corresponent al membre del grup municipal
de Candidatura d’Unitat Popular (1).
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31 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DEL PPC PER QUÈ S’INFORMI A LA CIUTADANIA
DE L’ABAST DEL DEUTE DEL GRUP AJUNTAMENT I LES
REPERCUSSIONS DEL MATEIX.
El senyor Marco Antonio Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la proposta següent:
“El nostre Ajuntament, com la majoria dels consistoris catalans, pateix un fort
endeutament que ha obligat a reajustar el Pressupost de 2012 a la baixa,
l’endeutament no només afecta al Pressupost de l’Ajuntament, si no també al dels
seus Organismes Autònoms i a les Empreses Municipals. Aquest fet provoca que
molts serveis que fins al moment s’estaven donant s’han de deixar d’oferir al ciutadà,
inversions previstes no tenen finançament per a realitzar-se i fins ajuts i subvencions
que s’estaven atorgant en anys anteriors han patit una important retallada.
Algunes administracions han optat per fer veure als ciutadans que els serveis no són
gratuïts, que el cost dels mateixos ha de sortir de la butxaca dels mateixos ciutadans
via impostos i que per tant s’ha de ser molt curós amb l’administració dels diners
públics i també amb el gaudi dels serveis públics.
Nosaltres pensem que aquesta és una bona iniciativa, ja que les persones han
d’ésser conscients que els diners públics no cauen del cel, si no que són els mateixos
ciutadans els que, com diem, via impostos els generen; però, de la mateixa manera
creiem que amb això no hi ha prou. No hi ha prou amb conscienciar als ciutadans,
s’ha d’ésser una Administració responsable i transparent, s’ha d’informar al ciutadà
de quin és l’abast exacte de la greu situació econòmica que estem patint, i també
com i quan, en la mesura del possible, s’ha generat.
És cert que el Pressupost de l’Ajuntament de Mataró és públic i que és pot accedir a
ell via telemàtica mitjançant la Web Municipal, però també és cert que no tots els
ciutadans tenen ni els mitjans ni en determinats casos els coneixements per
analitzar-los i extreure les conclusions pertinents, tal i com ja han fet algunes
poblacions espanyoles.
És per aquest motiu que entenem que cal que tots els mataronins i les mataronines
tinguin ple coneixement de quina és la situació exacta del deute municipal, i com i
quan es va generar. I també creiem que la millor manera per fer-ho seria mitjançant
un enviament de correu ordinari aprofitant qualsevol campanya de d’avís de
cobrament de tributs.
És per aquests motius que proposem el següent ACORD:
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1.- El servei d’Administració i Atenció Ciutadana, confeccionarà un informe de quina
és la situació actual dels comptes de l’Ajuntament de Mataró. (deute a curt i a llarg,
deute per contribuent, deute per habitant, deute generat en els últims anys...) que
sigui clar i entenedor i que farà arribar a totes les llars de la nostra ciutat aprofitant un
enviament de correu ordinari ja previst per no generar despesa.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, expressa el seu acord amb una administració responsable i transparent.
Crec que és el mínim que se li pot exigir a una administració.
Ara bé, senyors del PP, jo també els proposaria que facin públiques anualment les
xifres de l’espoli fiscal que patim el conjunt dels Països Catalans, les xifres dels
impostos que paguem que marxen a Madrid i no tornen i les xifres de les retallades, i
ens ho enviïn a casa.
En el cas de l’Ajuntament de Mataró, ho veuria bé. Potser el que no tinc clar és que
s’enviï a totes les llars. És evident que, si la informació és transparent i és un resum
que la gent pot entendre i que la gent pot visualitzar, és positiu. Potser jo li esmenaria
una mica el redactat de la proposta o el deixaria obert per tal que el govern busqui
una fórmula, però sí que veig positiu que aquesta informació arribi al conjunt dels
ciutadans. Si de cara a un proper ple fem un redactat diferent o ho deixem obert
perquè el govern hi busqui una fórmula, crec que hi podem donar suport.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu vot contrari a la proposta de
resolució. Ho fem bàsicament perquè entenem que hi ha prou mecanismes
d’informació a l’abast de tothom per no haver de fer un servei especial en aquest
sentit. Quant a la claredat que reclamava el Sr. Safont-Tria, val a dir que certes
persones malauradament no entendran conceptes com “deute a curt” i serà un tema
molt controvertit.
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La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, diu que al seu
grup li sembla bé l’esperit d’aquesta proposta de donar encara més informació als
ciutadans. Però volem fer dos suggeriments:
El primer és que creiem que és important explicar el “perquè”. És a dir, explicar amb
quina finalitat ens hem endeutat, perquè això ha estat en benefici de tots.
I el segon és que d’això s’informi prèviament en una junta de portaveus, perquè
desgraciadament en els mesos que portem d’exercici d’aquest govern, sovint ens
trobem amb informació vital publicada al web municipal i als mitjans de comunicació.
Si ens acceptessin això, hi votaríem a favor.

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana,
respon al Sr. Fernández que canviaria el redactat de l’acord. No és el Servei
d’Administració i Atenció Ciutadana, sinó que, en tot cas, seria l’àrea i tots els serveis
tècnics que l’engloben els que farien aquest informe.
Estic d’acord que la gent ha de ser conscient dels costos dels serveis. El govern
municipal ho ha expressat en diferents ocasions. És per això que hem aplicat
campanyes per conscienciejar del cost dels serveis, en aquest cas, de les
instal·lacions esportives de la ciutat.
En aquest sentit, l’Ajuntament va engegar una campanya, a finals de l’any passat,
perquè la gent fos conscient del cost del manteniment de les instal·lacions, de
l’aportació que hi feia l’Ajuntament i del que rebia en quotes d’usuaris. En aquesta
línia de ser una administració responsable i transparent, ha donat informació dels
costos perquè els ciutadans sàpiguen tots els serveis que ofereix l’Administració
Local i el que costa. També recull aquest esperit una actuació del PAM, que està
articulada a l’eix 4 (Mataró Eficient), en l’àmbit d’informació i transferència: és el punt
4.5.2, que demana informar la ciutadania dels costos dels serveis i el grau de
cobertura de taxes i preus públics.
Per tant, amb aquest esperit de la moció i amb aquesta intenció i voluntat del govern
municipal podríem acceptar la proposta i mirar quina és la fórmula més adequada per
poder informar el ciutadà de tot el que vostès ens detallaven.
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El senyor Marco Antonio Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, accepta totes les esmenes que s’han fet.
Sr. Safont-Tria, presenti’s a les eleccions generals i porti-ho al Congrés dels Diputats,
però recordi que estem a l’Ajuntament de Mataró.
Sr. Martínez, vostè treballa a la banca, però la majoria de ciutadans no. Seria un bon
moment per fer una mica de pedagogia.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

24,

corresponents als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (7), corresponents als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent al membre del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5),
corresponent

al

grup

municipal

de

Plataforma

per

Catalunya (3) i corresponent al membre del grup municipal
de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

2,

corresponents

al

grup

municipal

d’Iniciativa

per

Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, en explicació de vot, manifesta que al ser
acceptades les esmenes introduïdes a la proposta pel grup municipal Socialista
canvia el sentit del vot del seu grup inicialment en contra, que serà d’abstenció.

32 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVEUIA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES PARTICIPACIONS
PREFERENTS.
Aquesta Moció ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 29 de l’ordre del dia.
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FORA DE CONVOCATÒRIA
El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’han presentat una
proposta del grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la celebració del
Dia del Transplantament i de reconeixement als donants, que per tràmit d’urgència,
convindria tractar en aquesta sessió plenària :
La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (26).
En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez, regidor del
grup municipal de Convergència i Unió.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PPC
SOBRE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DEL TRANSPLANTAMENT I
DE RECONEIXEMENT ALS DONANTS.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la proposta següent:
“El dia 27 de Febrer es celebra a España el dia del Trasplantament d’Òrgans, com
recorda l’Organització Espanyola dels Trasplantaments, cada vegada són més les
persones que es beneficien d’aquests. Aquest èxit és el que ha fet incrementar una
demanda a la que la societat mataronina, catalana i espanyola ha de poder donar
una resposta.
Des de l’Ajuntament de Mataró hem d’apostar per impulsar la donació d’òrgans i
teixits i treballar i fomentar la sensibilització per que el major nombre possible de
ciutadans s’involucrin en l’objectiu de salvar vides, ja que malgrat els èxits assolits per
la (ONT), encara hi ha moltes possibilitats de creixement en l’àmbit essencial per la
millora de la salut de la població.
Des de l’Ajuntament de Mataró entenem que cal felicitar a totes les persones que han
rebut un trasplantament i que per tant han vist millorada la seva salut però encara
més a aquelles que amb un gest de generositat del tot lloable i mereixedor de
reconeixement ho han fet possible convertint-se en donants.
Entenem que cal felicitar-nos com a societat ja que els catalans i espanyols som un
referent mundial en matèria de donacions i per tant de solidaritat, però cal anar més
enllà i és per aquest motiu que volem sotmetre a la consideració de tots els Grups
amb l’ànim de poder expressar de manera conjunta la veu de tot el Consistori que és
la de la ciutat en Ple els següents ACORDS:
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1.- L’Ajuntament de Mataró es farà ressò i difondrà de la manera més eficient
possible totes les campanyes encaminades a incrementar i millorar la donació
d’òrgans per realitzar trasplantaments.
2.- L’Ajuntament de Mataró realitzarà cada 27 de Febrer un reconeixement
públic a aquelles persones que hagin contribuït de manera significativa amb la
donació d’òrgans a fer possible que d’altres persones hagin pogut salvar la vida o
millorar significativament el seu estat de salut.
3.-L’Ajuntament de Mataró farà arribar el present Acord a la Organització
Nacional del Trasplantes i a les entitats d’àmbit català que desenvolupin la seva labor
en aquet àmbit.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, manifesta que s’ha equivocat a l’hora de votar la urgència. Crec que és una
falta de respecte al ple introduir una moció d’aquesta mena com a urgent. S’ha fet
amb altres intencions, però no precisament per recordar aquest dia, sinó per altres
motius. No puc estar d’acord que aquest sigui el mecanisme d’aquest Ajuntament. No
obstant això, donaré suport a la moció.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el
suport del seu partit a la proposta. Em sap greu, però, que una proposta que penso
que és seriosa s’hagi convertit en una arma llancívola per part dels regidors.

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut
i Consum, anuncia que el seu grup municipal hi votarà favorablement, sempre que hi
hagi una esmena al punt número 2: enlloc de dir que cada 27 de febrer es farà
aquest reconeixement públic, dir simplement que l’Ajuntament de Mataró fa un
reconeixement públic.
“2.- L’Ajuntament de Mataró fa un reconeixement públic a aquelles persones que
hagin contribuït de manera significativa amb la donació d’òrgans a fer possible que
d’altres persones hagin pogut salvar la vida o millorar significativament el seu estat
de salut.”
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Des de Salut Pública encara que això es treballi de forma especialitzada als hospitals,
Mataró ha col·laborat durant molts anys amb la Marató de Donació de Sang, que
aquest any ha tingut 332 participants. Per tant, s’estan fent activitats en aquest sentit.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, opina que el que cal fer és prendre ja una decisió seriosa. Hem de deixar
d’utilitzar mocions d’aquest tipus per intentar marcar-nos el detall i tenir els cinc
segons de glòria. Al ple hi ha un munt de punts que no són de Mataró, i que hem
portat tots. Hi ha una moció que jo vaig deixar sobre la taula per treballar-la i no hi ha
hagut cap intenció de fer-ho. I aquí s’enganya la gent, perquè a mi se’m va demanar
que la deixés damunt la taula per parlar-ne a la Junta de Portaveus, quan no hi havia
cap interès de fer-ho. Perquè tots volem aportar aquí el nostre granet de sorra i ser
els més feministes del món, els més verds del món, etc., i, al final, acabem parlant de
Mataró els que acabem parlant. I de falta de respecte, gens. Ha estat una moció tan
seriosa i tan ben preparada com ho han estat tantes altres en aquest ple..

El senyor Joan Mora, alcalde president, comenta al Sr. López que està molt bé fer
aquests discursos, però que després a la Junta de Portaveus també s’ha de tirar
endavant poder sortir-se’n d’això. Si vostè té intenció de presentar una proposta clara
i concisa, presenti-la. N’hem parlat tres vegades i cada vegada que s’intenta arribar a
un punt d’acord, la cosa salta pels aires i no som capaços de posar-nos d’acord. El
que no podem traslladar és el “no-acord” de la Junta de Portaveus aquí al ple, on
resulta que n’hi ha un que sí que vol.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (25).

PRECS I PREGUNTES
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33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL PLA D’IMPULS
COMERCIAL ANUNCIAT PEL GOVERN MUNICIPAL.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, indica que aquesta pregunta la donen per contestada.

En aquests moments es reincorpora a la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez, regidor del
grup municipal de Convergència i Unió.

34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT

POPULAR

DE

CATALUNYA

SOBRE

CENTRES

CULTURALS I DE FORMACIÓ RELIGIOSA A DIFERENTS
BARRIS DE LA NOSTRA CIUTAT.
El senyor Marco Antonio Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la pregunta següent:
“Diversos veïns de barris de la nostra ciutat s’han adreçat a nosaltres per tal fer-nos
coneixedors de la seva inquietud per l’obertura i proliferació de centres de formació
cultural i religiosa a on es reuneixen un nombre important de nens i nenes, a alguns
carrers fins i tot alguns d’aquests centres es troben molt propers els uns dels altres.
En concret ens han comentat que en un carrer es troben ja dos d’aquests centres i
s’està obrint un tercer.
Aquest Grup Municipal defensa la llibertat de culte de totes les persones i respecta la
Fe i les creences que aquestes puguin professar, però ens preocupa que els nens i
nenes rebin un adoctrinament en direccions no tan respectables i també la guetització
que alguns carrers de la ciutat estan patint per l’acumulació de determinats
establiments que entenem que fora bo regular i evitar per evitar com dèiem el procés
de Guetització de determinades zones de Mataró.
1.- Té coneixement el Govern Municipal de l’existència d’aquests Centres?
2.- Si tenen llicència d’activitats, quina activitat han indicat que es realitza a aquests
Centres?
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3.- Coneix el Govern Municipal el projecte cultural i/o formatiu que es realitza en
aquests centres? S’ha comprovat que realment sigui així?
4.- S'ha controlat alguna vegada si es compleix amb l'aforament màxim permès del
local? “

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania,
Política Lingüística i Cultura, explica que la part expositiva fa referència a la inquietud
de l’obertura i proliferació de centres de formació cultural i religiosa. Concretament
ens han comentat que en un carrer se n’hi troben ja dos d’aquests centres i se n’està
obrint un tercer. Més endavant diu que defensa la llibertat de culte de totes les
persones, que respecta la fe i les creences que aquestes puguin professar, però els
preocupa que els nens i nenes rebin un adoctrinament en direccions no tan
respectables, i la “guetització” d’alguns carrers per l’acumulació de determinats
establiments. Però a la seva pregunta no fan referència a cap carrer en concret, cosa
que m’ho posa difícil, ni tan sols a cap barri en concret de la ciutat. Tampoc parla de
cap cultura concreta, ni de cap professió religiosa. Sense aquesta informació se’m fa
difícil contestar-li la pregunta. O em planteja una nova pregunta, o li proposo que
l’Ajuntament elabori, en un temps prudencial, un mapa dels diferents centres culturals
i de culte de la ciutat, que intentem definir conceptualment aquesta expressió que diu
“adoctrinament en direccions no tan respectables” i concretar una mica el terme
“guetització” i a quins carrers de la ciutat s’està produint. D’aquesta manera,
comprovarem quins tenen llicència d’activitats, el tipus d’activitat que es realitza en
els centres i si s’ha inspeccionat l’aforament de tots i cadascun d’ells.
Li proposo que això es faci en la comissió de seguiment del Pacte per la Nova
Ciutadania.

El senyor Marco Antonio Fernández creu que el Sr. Fernández sap perfectament de
què estan parlant. S’ha atorgat la llicència d’activitats a l’última o la penúltima
comissió informativa. No em demani, doncs, que criminalitzi una plaça, un carrer o un
barri. Tots sabem de què, de quan i d’on estem parlant.
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El senyor Joaquim Fernàndez reitera que si el Sr. Fernández Domínguez no li diu a
què es refereix, ell no ho sap. Jo li he fet una proposta concreta que intenta ser
positiva i que conté més informació de la que vostè em demana.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, farà arribar per escrit al Sr. Fernàndez totes les dades respecte d’aquesta
qüestió, però li recorda de nou que s’acaba de donar una llicència per un tema
d’aquests. Em sorprèn molt la seva resposta que faran un mapa. És que no el tenim?
Doncs em sembla molt preocupant.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 35 i 40
per venir referits a temàtiques coincidents.

35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA

D’UNITAT

POPULAR

REFERENT

A

LA

SITUACIÓ DE LA TELEVISIÓ PÚBLICA M1TV.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la pregunta següent :
“Els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la dimissió del Joan Catà, fins ara
director gerent del consorci digital Mataró-Maresme, l’entitat que gestiona el canal
públic M1TV. L’ex director ha argumentat que s’està plantejant “un nou rumb” per al
canal que requereix “persones noves” per liderar-lo. El cas és que la televisió pública
M1TV ha sofert una retallada del 30% en el seu pressupost de cara al 2012. Això
suposarà disminuir l’aportació comarcal en uns 186.000€ anuals. Els canvis a M1TV
no s’acaben aquí: ha canviat la presidència de la Televisió amb l’actual Alcalde Joan
Mora al capdavant, uns quants Ajuntaments han abandonat el projecte comarcal, i
l’empresa productora “Lavínia” acaba el seu contracte el proper 1 de febrer sense cap
notificació clara des de la gerència de quin serà el futur dels seus treballadors.
La Productora Lavínia aportava una plantilla de 8 persones que permetien fer un
treball en la gestió tècnica i en els continguts periodístics d’àmbit comarcal. La
incertesa davant la continuïtat o no dels treballadors, també situen la televisió pública
M1TV en la incertesa per mantenir un model públic, comarcal i de qualitat.
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Valorem negativament el poc entusiasme d’alguns Ajuntaments per impulsar M1TV
alhora que considerem que l’Ajuntament de Mataró hauria d’aglutinar i impulsar
aquest interès per mantenir un mitjà públic comarcal.
Ara mateix no està clar quin serà el model i la gestió de M1TV després de la retallada
i canvis succeïts.
És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular presenta les preguntes següents:
1. El govern municipal creu en la necessitat de mantenir una televisió pública
d’àmbit comarcal?
2. Està prevista la substitució del càrrec de confiança com a director gerent del
Consorci digital Mataró-Maresme?
3. Qui assumirà les tasques de gerència del Consorci?
4. Per quin model i gestió de televisió pública aposta el govern municipal?
5. Està previst tornar a convocar un concurs per a una nova productora privada?
6. Es considerarà substituir les baixes laborals dels treballadors que actualment
estan a Lavínia a través de l’empresa successora de TVMataró, SL Mataró
Maresme?

40 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA EN RELACIÓ AL FUTUR DE LA TELEVISIÓ
PÚBLICA DEL MARESME M1TV.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:
“El mes passat ens vam assabentar pels mitjans de comunicació (una vegada més
són els mitjans els que informen a l’oposició) de la dimissió del gerent de la televisió
pública del Maresme, M1TV.
Aquesta dimissió coincideix amb la reducció pressupostària del 30% per a l’any 2012.
Donada l’escassa, per no dir nul·la, creença en una televisió pública local com la que
gaudim a Mataró que té el senyor alcalde i que ha demostrat en reiterades ocasions,
li volem formular les següents preguntes sobre el futur de la nostra televisió pública
local:
1. Amb la rescissió del contracte amb la productora que omplia de continguts la
nostra Televisió Local i tenint en compte l’escassetat de mitjans humans que han
quedat a l’emissora, i tenint en compte la forta retallada pressupostaria per aquest
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2012 de més d’un 30%, com es pretén preservar el model informatiu actual?
2. Troba el senyor alcalde correcta la manera com es va abordar la rescissió del
contracte amb la productora sense donar-los ni tan sols l’alternativa d’una negociació
a la baixa del contracte?
3. No és cert que en entregar la carta d’acomiadament, respectant els 15 dies
d’antelació que marca la llei, per part del govern es va transmetre la idea als
treballadors i treballadores contractats per la productora que es buscarien fórmules
per a tirar endavant el projecte?
4. El fet de comunicar l’acomiadament efectiu als treballadors i treballadores de la
productora el darrer dia a primera hora de la tarda, deixant pràcticament orfe
l’emissora per començar a l’endemà (només van quedar dues persones per posar-la
en marxa) és la manera transparent i elegant com aquest Govern entén que han de
funcionar les coses?
5. Tots els elements d’aquesta tragèdia (la quasi desaparició d’un mitjà de
comunicació sempre ho és), ens duen a pensar que la televisió pública del Maresme
s'anirà esllanguint, i que aquest és el principi d’una mort anunciada. És així? En cas
afirmatiu, han pensat en una alternativa? Quina? En cas contrari, quin seria el seu
model a aplicar?
6. És cert que l'alcaldessa de Calella, la senyora Montserrat Candini, va voler que el
seu municipi s’incorporés a l’ens televisiu i que el Sr. Alcalde Joan Mora no hi va
estar d’acord? Són conscients que aquesta eventual incorporació de Calella hagués
pogut ajudar a millorar la viabilitat de M1TV?”

El senyor Joan Mora, alcalde president, considera que algunes de les preguntes
haurien de ser resoltes al Consorci. No obstant això, com a president del Consorci,
intentaré contestar.
Començo per la CUP:
1.- El govern municipal creu en la necessitat de mantenir una televisió pública d’àmbit
comarcal? Sí, i la prova és que s’hi continua apostant. Una altra cosa és el
pressupost que es té per la reducció de la baixa d’altres pobles de la comarca.
2.- Està prevista la substitució del càrrec de confiança com a director gerent del
Consorci Digital Mataró-Maresme? En aquests moments el baix pressupost ho fa
impossible. Hem de recordar que el cost laboral d’entre 95.000 i 100.000 euros d’un
càrrec així com el que estava dirigint la televisió és molt complicat de cobrir en la
situació actual.
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3.- Qui assumirà les tasques de gerència del Consorci? En aquests moments s’està
dirigint per part de la Presidència, evidentment, cap tasca executiva, des del punt de
vista intern, sinó que s’està fent amb molt d’esforç dels propis treballadors de la casa.
4.- Per quin model i gestió de televisió pública aposta el govern municipal? Per
continuar, en la mesura que sigui possible, amb el model de televisió que estava
iniciat.
5.- Està previst tornar a convocar un concurs per a una nova productora privada?
Amb el pressupost que hi ha és evident que no es pot fer.
6.- Es considerarà substituir les baixes laborals dels treballadors que actualment
estan a Lavínia a través de l’empresa successora de TVMataró, SL Mataró
Maresme? Amb el pressupost del qual es disposa no serà possible.
Respecte a les preguntes d’Iniciativa:
1. Amb la rescissió del contracte amb la productora que omplia de continguts la
nostra Televisió Local i tenint en compte l’escassetat de mitjans humans que han
quedat a l’emissora, i tenint en compte la forta retallada pressupostària per aquest
2012 de més d’un 30%, com es pretén preservar el model informatiu actual?
S’ha demanat un esforç als treballadors que queden a la televisió. Es va parlar amb
ells si se’n podien fer càrrec. Ells entenien que sí, amb les limitacions lògiques de la
reducció de plantilla. També cal tenir en compte que hi ha la reducció de molts pobles
que s’han donat de baixa.
2. Troba el senyor alcalde correcta la manera com es va abordar la rescissió del
contracte amb la productora sense donar-los ni tan sols l’alternativa d’una negociació
a la baixa del contracte?
Els números del pressupost del Consorci són tan ajustats que no hi cabia un
pressupost a la baixa. Senzillament, no hi cabia el pressupost sencer, per desgràcia.
3. No és cert que en entregar la carta d’acomiadament, respectant els 15 dies
d’antelació que marca la llei, per part del govern es va transmetre la idea als
treballadors i treballadores contractats per la productora que es buscarien fórmules
per a tirar endavant el projecte?
El Consorci va comunicar a la Productora, amb els dos mesos que eren necessaris,
que el contracte no es podria continuar i que no se’n faria un de nou, a menys que la
cosa donés un gir molt important. El que va fer la companyia amb els treballadors ho
desconeixem. Si es va fer d’una manera poc clara, ens sap el mateix greu que a
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vostè.
4. El fet de comunicar l’acomiadament efectiu als treballadors i treballadores de la
productora el darrer dia a primera hora de la tarda, deixant pràcticament orfe
l’emissora per començar a l’endemà (només van quedar dues persones per posar-la
en marxa) és la manera transparent i elegant com aquest Govern entén que han de
funcionar les coses?
Això entenc que és una cosa que no controlàvem.
5. Tots els elements d’aquesta tragèdia (la quasi desaparició d’un mitjà de
comunicació sempre ho és), ens duen a pensar que la televisió pública del Maresme
s'anirà esllanguint, i que aquest és el principi d’una mort anunciada. És així? En cas
afirmatiu, han pensat en una alternativa? Quina? En cas contrari, quin seria el seu
model a aplicar?
Entenem que no. I es fa l’esforç de salvar aquest projecte de televisió que a Mataró
sentim tan nostra, encara que porti aquest nom de M1TV, amb un projecte comarcal.
Ens han fet arribar alguns pobles de la comarca que si superen el tràngol econòmic,
no descarten tornar-s’hi a incorporar.
6. És cert que l'alcaldessa de Calella, la senyora Montserrat Candini, va voler que el
seu municipi s’incorporés a l’ens televisiu i que el Sr. Alcalde Joan Mora no hi va
estar d’acord? Són conscients que aquesta eventual incorporació de Calella hagués
pogut ajudar a millorar la viabilitat de M1TV?”
Els puc assegurar, i així ho vaig fer públicament al Consell d’Alcaldes, al Consell
Comarcal, d’haver fet l’oferiment a tots els alcaldes del Maresme de participar en un
únic canal que, a més a més, pels ajustos, rebaixava les quotes i, per tant, feia de
molt baix cost la participació en el projecte de televisió. Fins ara, no me n’he sortit. La
realitat és que tots els ajuntaments de la comarca estan passant uns ajustos
considerables. En aquests moments, només són Cabrera, Argentona, Alella, Mataró i
el Consell Comarcal els qui queden com a projecte d’aquesta televisió comarcal.
A més, aquest projecte de televisió té una pòlissa de crèdit al límit de la seva
disposició, amb un venciment d’aquí a molt poc temps, que esperem que sigui
renovada pels bancs perquè, si no es renova, ens serà difícil la continuïtat. Avui, tot
apunta que serà renovada.
Continuaré insistint als diferents alcaldes i alcaldesses de la comarca que s’incorporin
a aquest projecte de televisió comarcal.
Si el canal està continuant és per l’esforç sobrehumà que estan fent els treballadors
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de la casa. És un esforç tan enorme que no sabem si podran continuar per molt
temps.
D’altra banda, si aquesta televisió se salva és gràcies a aquest consistori, perquè si
Mataró hagués baixat del tren, com han fet altres ajuntaments, aquesta televisió
estaria tancada, igual que han fet altres televisions de Catalunya. Per tant, no estic
disposat a admetre algunes de les insinuacions que es fan aquí. Precisament, si
s’ajusta el pressupost i s’intenten equilibrar els ingressos i les despeses, és per
intentar salvar el projecte.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, creu que és bo que l’Alcalde reconegui que la televisió s’aguanta per
l’importantíssim esforç dels seus treballadors. Però també seria positiu que vostès
fossin conscients que això, a la pràctica, s’està traduint en precarietat laboral, s’està
traduint en persones que treballen amb beques d’estudiants i s’està traduint en què el
puntal d’una televisió pública, com han de ser els informatius, ara mateix no disposen
dels recursos humans suficients per donar cobertura informativa del que succeeix a la
nostra comarca. Si volem que aquesta M1TV continuï i funcioni només serà possible
si hi ha un reforç important a aquests informatius per tal que els usuaris vegin útil
engegar la televisió comarcal.

El senyor Esteve Martínez demana al senyor Alcalde que li contesti la sisena
pregunta, perquè no li ha quedat clara la resposta.
El senyor Alcalde contesta dient que no. Per suposat que no. Ni la Sra. Candini, ni
qualsevol dels altres que s’hi vulguin apuntar. És més, ens va sorprendre una cosa i
és el fet que al Consorci del Nord es fes un ple on decidissin dissoldre directament el
canal. En aquell mateix ple es podia haver dit que es dissolia per iniciar una
negociació d’incorporar-se, i això no va ser així. I allà, no només hi ha la Sra. Candini,
sinó que hi ha altres il·lustres alcaldes de la comarca.
Quant a l’esforç que fan els treballadors per tirar endavant, ells són més conscients
que ningú de la complexitat del projecte. Estan reben ajudes desinteressades per part
de moltíssima gent que també creu en aquest projecte. En el projecte de Mataró
Ràdio també hi estan fent un esforç i en aquests moments estan compartint, a decisió
pròpia, el fet d’ajudar-se per tirar endavant el projecte. Crec que de tot això ens n’hem
de felicitar. La responsabilitat nostra, com a polítics, és que, si sortim d’aquest
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atzucac econòmic, puguem renovar aquesta pòlissa de crèdit i puguem tirar endavant
de mica en mica, que algun ajuntament se’ns hi pugui incorporar i puguem anar
donant aquesta cobertura comarcal. M’han dit els de la televisió que si es produeix
algun fet important a la comarca, si tenen els mitjans, miraran de cobrir-lo, però que
no sembla lògic que si hi ha alguns ajuntaments que han baixat del carro se’ls vagi a
cobrir les notícies del dia a dia.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 36, 37 i
39 per venir referits a temàtiques coincidents.

36 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE EL CANVI EN EL SERVEI DEL MATARÓ
BUS.
El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista,

presenta la

pregunta següent:
“Durant l’audiència pública del passat dia 16 de gener, la regidora de Via pública, Sra
Núria Calpe, va dir que aquest 2012 el servei actual del Mataró Bus es veuria afectat
amb disminució de línies i freqüències donat que l’ajuntament no pot assumir el cost
del servei atès que és un servei deficitari i tenint en compte la situació econòmica en
què estem immersos.
Des de llavors aquesta informació s’ha recollit en els diferents mitjans de comunicació
generant alarma entre els usuaris i inquietud entre els treballadors de l’empresa
concessionària.
El Grup municipal socialista és conscient de la baixada d'usuaris fruit de la crisi i
també som conscients que cal prendre mesures.
Però no és menys cert que aquestes mesures haurien de tenir el màxim consens, tant
entre els diferents grups municipals com també els ciutadans i ciutadanes usuaris del
servei de Mataró Bus, en comptes de fer anuncis que l'únic que fan és crear
incerteses tot anunciant problemes. El Grup Municipal Socialista creu que hagués
estat més encertat, posar en coneixement dels òrgans de govern i dels de participació
la situació i intentar trobar les màximes solucions i amb el màxim consens possible.
En aquests moments d'incerteses des de l'administració hem de ser sumament
curosos i no contribuir a generar ni confusió ni frustració.
És per tot això que formulem les següents preguntes:
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1. Té el govern municipal alguna proposta de reajustament del servei del Mataró
bus? Quins criteris s’han utilitzat per elaborar-la? Quan s’aplicarà? Quina
afectació tindrà respecte a l’actual?
2. Per què no s’ha informat o treballat aquesta proposta al Consell municipal de
mobilitat?
3. Per què no s’ha portat a cap òrgan de govern per informar als grups
municipals?
4. S’ha previst informar als usuaris? Quan?”

37 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT AL SERVEI
DEL MATARÓ BUS.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la pregunta següent :

“Durant l’última Audiència Pública, la regidora de mobilitat, Núria Calpe, va plantejar
la retallada al servei públic del Mataró Bus amb una reducció tant de les línies com de
la freqüència de pas de les vuit línies.
Lamentem de nou que algunes notícies del govern s’exposin sense haver estat
informades i justificades a les comissions informatives pertinents.
Actualment el servei del Mataró Bus està externalitzat a l’empresa privada CTSA
(domiciliada a Madrid) amb una concessió que s’inicià el 2009 i s’acaba el 2014.
Els usuaris no només veuran retallat el servei del Mataró Bus, sinó que enguany
hauran de pagar un important increment de la tarifa d’un 12% a la T-10 i d’un 38% al
bitllet senzill.
Els darrers anys la gestió del servei acumula un dèficit important que haurà d’assumir
l’Ajuntament, i segons la informació de la premsa s’està duent a terme un estudi de
viabilitat. Al nostre parer, s’està fent una mala política de mobilitat local en detriment
del transport públic. També creiem que la gestió assumida per una empresa privada a
la llarga genera més pèrdues que guanys. Considerem que no es poden aplicar
polítiques que retallen el servei i incrementen les tarifes perquè ens encaminen cap a
un deteriorament progressiu del servei públic.
És per tot això que la CUP presenta les preguntes següents:
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1. Com, quan i on es pensen aplicar les retallades al Mataró Bus anunciades per
la regidora de mobilitat Núria Calpe?
2. S’han plantejat alternatives per atenuar la important pujada de les tarifes?
3. Aquestes retallades afectaran a la plantilla de treballadors?
4. S’ha complert amb el compromís de CTSA d’incrementar la flota d’autobusos
durant el 2011 en cinc nous autobusos i el 2012 en dos autobusos?
5. Tenim dades del Mataró Bus relatives als usuaris i qualitat del servei referents
al 2011?

39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA

EN

RELACIÓ

A

LA

RESTRUCTURACIÓ

TEMPORAL DEL SERVEI DE MATARÓ BUS.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:
“Arrel de l'anunci efectuat pel Govern Municipal de retallar línies, horaris i serveis, així
com de la modificació substancial del funcionament del Carnet Blau del servei de
Mataró Bus, el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa presenta les següents preguntes:
1. Com és que no es va portar al Consell de Mobilitat, tal i com es va comprometre la
regidora de Via Pública, una proposta dels canvis a Mataró Bus per tal que les
entitats poguessin debatre-la.
2. S’han estudiat alternatives que vagin més enllà de reduir freqüències i eliminar
línies?
3.- S’ha considerat, per exemple, la possibilitat d’un canvi general de les línies creant
una xarxa graellada que permeti reduir els costos d’explotació mantenint el nivell de
freqüències actuals? Si no és així, per què?
3. Per què l’estudi que ens presenten està escrit únicament en castellà? Tindrem una
còpia en català ben aviat? Si no és així, per què?
4.- Quant ha costat l’estudi “Reestructuración temporal del servicio. Mataró Bus”
realitzat per l’empresa AVANZA GRUPO?
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5.- La proposta de canviar les condicions d’ús del Carnet Blau, de tal forma que deixi
fora el 50% dels titulars actuals, creant un títol social que representaria el pagament
de fins un màxim 30 cèntims per viatge, no és una decisió que atempta clara i
greument contra les persones de rendes més baixes?
6.- Afecta aquesta reestructuració a la plantilla de Mataró Bus? Si és així, de quina
manera?
7.- S’ha posat aquest Pla de Reestructuració en coneixement del Comitè d’Empresa
de Mataró Bus? Si és així, s’han iniciat converses? Si no és així, per què?
6.- Quins són els terminis previstos per aquest Govern per posar en marxa aquest
nou pla de retallades?
7. Té el Govern Municipal el recolzament d'algun Grup Municipal per tirar endavant
aquest Pla de reestructuració, o per contra ens trobem davant d’un cas similar al que
va passar amb PUMSA, quan es va presentar un pla de viabilitat unilateral per part
del Govern que va resultar ser un pla inviable en si mateix?”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, manifesta que no han presentat cap estudi al Consell de Mobilitat
perquè l’últim Consell de Mobilitat el van tenir el dia 8 de novembre de l’any passat i
no es tenien encara tancades les estadístiques d’usuaris que hi haurien a l’autobús.
El fet que ens veiem en l’obligació de fer aquesta reestructuració ve degut a què un
acord es va prendre al ple del 14 de gener de l’any 2010, on es va acordar que si
durant l’any 2011 no s’arribava al llindar de 4 milions de viatges de pagament,
s’obligaven Ajuntament i empresa a revisar el sistema que tenen d’autobús. Fins que
no es va tancar l’any 2011, no se sabia si s’havia assolit, o no, aquest llindar. Per
això, malgrat al Consell de Mobilitat del 8 de novembre un punt de l’ordre del dia era
fer un seguiment de l’evolució del servei del Mataró Bus, no es podia prendre cap
decisió de reestructuració fins que no es tinguessin les dades exactes de tancament
de l’any 2011. El proper Consell de Mobilitat que tenim és el dia 6 de març i aquí és
on es plantejaran les propostes de modificació.
Tampoc crec que haguessin entès, arran de les preguntes que m’han fet quan
individualment m’he anat entrevistant amb cada membre de cada grup, aquest
document d’estudi. No s’ha fet encara cap proposta. Simplement hem posat sobre la
taula un document de treball que ha preparat l’empresa, seguint una mica les
directrius que els va donar aquest govern i que era: en primer lloc, que miressin que
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no hi hagués cap afectació en el personal laboral de l’empresa; en segon lloc, que
miressin que aquesta reestructuració tingués la mínima afectació possible a tots els
treballadors de Mataró que utilitzen l’autobús per fer els seus viatges a la seva feina i,
en tercer lloc, que no deixessin desatesa cap zona de la ciutat i que allà on hi hagués
d’haver una modificació, hi hagués sempre una línia alternativa.
Amb aquestes tres premisses, l’empresa ens ha fet aquest informe, que vostès ja
tenen. Jo els vaig demanar que em diguessin què els semblava i em fessin
propostes. L’informe presenta diverses propostes alternatives i jo els vaig demanar
que prenguéssim la decisió entre tots. No hem pres encara cap decisió. No s’ha
traslladat cap decisió a l’empresa perquè ha de seguir tots els tràmits habituals com
són: primer, que el coneguin tots els grups i, segon, presentar-lo al Consell de
Mobilitat, valorar-lo, estudiar-lo i prendre, entre tots, la decisió més encertada de les
que proposa aquest document, o de les alternatives que vostès puguin proposar.
No obstant això, els vull recordar que cada mes que passa sense que prenguem una
decisió, s’està generant un nou dèficit de 35.000 euros. Per tant, acumulat a tot el
dèficit que ja porta el servei de Mataró Bus, que ha estat de 255.000 euros el 2011, i
amb un acumulat els darrers 3 anys d’1.300.000 euros, entenem que aquesta decisió
s’ha de prendre com més aviat millor.
Contestant els precs, començaré pel Partit Socialista, que ens en fa dos.
En el primer ens diuen que, malgrat l’estudi que se’ls va lliurar, que inclou diversos
escenaris per assolir una major cobertura del servei, demanen que s’estudiïn noves
alternatives que no suposin acomiadar personal. L’estudi que es va presentar
incorporava algunes alternatives que suposaven no acomiadar personal. No obstant
això, acceptem el prec en el sentit que estem oberts que ens presentin propostes
alternatives a les de l’estudi i que impliquin no acomiadar personal.
El segon prec que ens presenten és que es va anunciar la voluntat de posar en
funcionament aquests canvis el proper mes de maig i els sembla un calendari una
mica precipitat. Jo entenc que no és precipitat. El que tampoc podem acceptar és
sotmetre aquesta decisió a un procés consultiu, perquè aquesta és bàsicament una
decisió tècnica. Perquè això és com sotmetre a una consulta popular una pujada
d’impostos. Evidentment que diran que no. Per descomptat que s’ha d’informar, però
la decisió ha de ser tècnica. Per descomptat que aquesta decisió tindrà efectes
polítics i socials, però s’ha de prendre des de criteris tècnics.

140

Quant a les preguntes que presenta la CUP, ens demanen quins mecanismes de
decisió preveu el govern per aplicar les retallades del bus anunciades i recollides al
document. Seria molt gratificant per a aquest govern que, un cop tots els grups heu
tingut coneixement de l’informe de reestructuració que s’ha presentat i havent
mostrat la nostra inclinació per valorar les propostes que poguéssiu fer al Consell de
Mobilitat i encara no és la data del Consell, jo us encoratjo que presenteu noves
propostes. Ja us vaig dir que entenia que havia de ser una decisió molt consensuada
entre els grups polítics i amb l’empresa, els treballadors i els usuaris.
També ens demanen el calendari d’aplicació previst. Seria el nostre desig, després
de passar pel Consell de Mobilitat el 6 de març, poder-lo passar a la informativa del
mes d’abril i portar-lo al ple del mes de maig ja amb una proposta consensuada o,
com a molt, allargar-ho al mes de juny.
En relació amb la tercera de les preguntes que ens formula, no m’atreveixo a dir com
quedarà la segona fase de la reestructuració quan arribi El Corte Inglés, perquè
encara no l’hem estudiada.
Les preguntes que ens planteja el grup d’Iniciativa, les aniré contestant al Consell de
Mobilitat, on es presentaran les propostes que prèviament ja els hem donat a
conèixer a tots els grups i que, si no es van aportar amb anterioritat era perquè
l’anterior consell era al mes de novembre.
Pel que fa a les alternatives que s’han estudiat i si van més enllà de reduir
freqüències i línies, he de dir que sí. S’han avaluat altres alternatives i davant
l’escassa demanda, qualsevol alternativa possible actualment que pretengui rebaixar
els costos i adequar-los a la davallada de passatgers, serà benvinguda. Però les que
hi ha ara per ara passen per la reducció de serveis i el que ja s’ha plantejat en
l’informe. Altres mesures que també preveu l’informe és la revisió dels criteris del
Carnet Blau, ampliar el trajecte a zones on ara no hi ha transport públic i on es
preveu una bona demanda, com per exemple, el Tecnocampus. No ens estem
limitant únicament a retallar freqüències i eliminar línies.
Respecte a la tercera pregunta, val a dir que aquesta proposta de xarxa graellada
que s’ha plantejat, a Mataró és molt difícil d’implantar, Sr. Martínez. Segons ens
diuen els tècnics, perquè sigui operativa i eficient es necessita tenir una configuració
de ciutat tipus l’Eixample de Barcelona.
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Pel que fa a la quarta pregunta, l’informe s’ha presentat en castellà perquè l’empresa
l’ha fet en castellà i per no perdre temps a informar tots el grups. Per al proper
Consell de Mobilitat tindran l’informe degudament traduït al català.
Quant al cost de l’estudi, aquest cost ha estat de zero euros perquè forma part dels
acords que hi havia en el contracte.
Pregunten si la proposta de canviar les condicions del Carnet Blau es farà de forma
que es deixi el 50% dels actuals titulars fora del servei. No és aquesta una de les
propostes que jo els vaig fer, sinó precisament fer una graduació respecte al
pagament del Carnet Blau, que no només no deixaria ningú fora, sinó que seria una
línia de fiscalitat que sempre ha defensat el seu grup.
En relació amb l’afectació de la plantilla i si s’ha posat en coneixement del Comitè
d’Empresa aquesta reestructuració, nosaltres no hem posat en coneixement cap pla
a l’empresa perquè no està adoptada cap decisió. Sé que l’empresa ha hagut de
comunicar als seus treballadors la necessitat de fer una reestructuració, però si ha de
portar una negociació amb els seus treballadors, no entenem que nosaltres hàgim
d’interferir-hi.
Respecte de si tenim el suport de tots els grups, no tenim suport perquè no hem pres
cap decisió. Jo els he demanat a tots el seu suport i espero poder-hi comptar quan
acabem de valorar totes les opcions que se’ns presentin.

El senyor Francesc Melero manifesta que és veritat que s’han reunit, però que
aquesta pregunta ja ve d’un ple anterior en el qual no s’havien reunit. S’havia
comunicat un problema i ens faltava tot un seguit de consideracions que fèiem i que
hem retirat arran d’aquesta reunió que vam mantenir amb vostè després de la
retirada del ple. Si que a l’any 2010 va haver-hi una necessitat i vam fer aquelles
reestructuracions i aquells acords que consideràvem i, en aquest cas, hi va haver un
acord amb l’empresa. És el que ara els toca fer a vostès també. Si les coses
haguessin anat com estaven anant fins al mes de juny, segurament es podria haver
salvat la situació. No ha estat així, malauradament. Per tant, cal fer ajustaments.
Aquests ajustaments són un document treballat. Vostè diu que no podia fer-ho abans
perquè el consell va ser al novembre. Doncs, si cal, es munta un consell quan té la
informació. Jo crec que els ha faltat una projecció i una previsió, que ha portat a una
precipitació. Malauradament, no accepten un prec en què hi hauria d’haver una
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participació i no una informació. Crec que el servei del Mataró Bus té un impacte
important en l’àmbit de la mobilitat de la ciutat, en l’àmbit mediambiental i, també, en
l’àmbit social com per escatimar un sol segon de prendre una decisió amb tots els
agents i ciutadans. És clar que és un tema tècnic, però s’ha d’escoltar molt a la gent i
s’ha d’intentar trobar solucions. El mandat passat vam iniciar els processos
participatius, tots en espera per un estudi, excepte el de mobilitat, justament perquè
érem tots conscients de la importància del tema. Quan vostès estaven a l’oposició, la
participació en la presa de decisions de disseny de la xarxa de transport públic era
molt important, però ara ja no ho és. Ara és informar.
A la reunió en què vam parlar, vostè em va dir que hi havia una davallada de
personal de l’empresa i, per això, jo faig aquest prec d’intentar trobar solucions. Crec
que n’hi ha, de solucions. M’agradaria també que no ens precipitéssim. En els temes
del Mataró Bus ens pot passar que allò que requereix gent econòmicament no fos tan
important com allò que podríem estalviar amb una major eficiència de la xarxa i la
gestió.
Per últim, no ens traspassi a nosaltres la solució perquè no tenim els recursos, els
tenen vostès i és de vostès la responsabilitat. Els demano que ho reconsiderin i que
facin el procés participatiu que toca.

38 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA PER TAL DE QUÈ S’INTENSIFIQUIN
LES CAMPANYES DE DESRATITZACIÓ A LA NOSTRA CIUTAT.
La senyora Flori Torres, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
presenta el prec següent:
“Durant les últimes setmanes hem rebut queixes de ciutadans de Mataró que ens han
mostrat el seu enuig per la presència de rosegadors, rates, a diferents indrets de la
ciutat. Sabem que és un tema recurrent, que hem debatut sovint, però també és cert
que en aquesta ocasió ens han arribat queixes, que podriem qualificar de
generalitzades i, com diem, de diferents barris de la ciutat, que van des del centre de
la ciutat (la Riera) , a la Llàntia (zona parc de la Llàntia) o el barri de Rocafonda (Parc
de Rocafonda).
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Creiem que aquest fenomen pot ser provocat per la manca de pluges, o algun factor
que desconeixem, però és un fet que resulta altament desagradable, fins i tot han
entrat en algun negoci on es ven menjar i/o begudes per la qual cosa presentem el
següent Prec:
Els serveis municipals responsables del control de plagues i desratització
intensificaran el control sobre les poblacions d’aquest tipus de plagues per tal d’evitar
la seva proliferació.

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut
i Consum, manifesta que accepten el prec i que treballaran sobre el control d’aquest
tipus de plagues. Per tant, el seu prec el tenim en compte. Només dir-li que la secció
de Salut Pública té un programa de control integrat de plagues amb actuacions
sistemàtiques i continuades al terme municipal, amb un control preventiu. Sempre
que arriba un avís, queixa o denúncia de presència de rosegadors, es realitza una
inspecció i se’n fa el tractament, si s’escau. En cada cas es fa seguiment, vigilància i
avaluació de la plaga i l’anàlisi dels factors que fan possible la seva aparició.

39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA

EN

RELACIÓ

A

LA

RESTRUCTURACIÓ

TEMPORAL DEL SERVEI DE MATARÓ BUS.
Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 36 de l’ordre del
dia.

40 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA EN RELACIÓ AL FUTUR DE LA TELEVISIÓ
PÚBLICA DEL MARESME M1TV.
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Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 35 de l’ordre del
dia.

41 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA EN RELACIÓ A POSSIBLES CANVIS EN ELS
CRITERIS ECONÒMICS I ORGANITZATIUS QUE REGIRAN EL
PROPER CURS ESCOLAR EN LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS.
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent:
“És ben conegut que el govern de la Generalitat ha incomplert els acords de
finançament de les escoles bressol municipals, fet que ha trastocat els pressupostos
municipals en uns moments especialment delicats.
La ciutat de Mataró ha estat una ciutat capdavantera en considerar els ensenyaments
de l’etapa 0 a 3 anys, uns ensenyaments clau pel futur èxit escolar dels nens i nenes.
Escolaritzar els infants en els primers anys de la seva vida no és només un suport a
l’activitat laboral dels pares, sinó que facilita l’accés a una etapa educativa
fonamental, molt especialment per als infants provinents d’entorns amb pocs estímuls
afavoridors de competències escolars.
Estem segurs que davant la proximitat del període de preinscripció pel proper curs
escolar 2012–2013, el govern municipal està treballant per a introduir les mesures
organitzatives i econòmiques que permetin seguir oferint a les famílies de la ciutat un
servei públic d’escoles bressol de qualitat.
El nostre grup municipal té ben present que és en moments de crisi quan cal definir
millor les prioritats, convençuts que aquesta no ha de fer augmentar les diferències
entre les persones.
Els ciutadans i ciutadanes han de poder conèixer quines són les línies mestres amb
les que es treballa per fer front a la nova situació econòmica i com això els pot afectar
en tant que usuaris actuals o potencials d’aquest servei.
L’aposta que la ciutat de Mataró ha fet per les escoles bressol públiques ha estat una
decisió política amb clares conseqüències socials. Els canvis de model que
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s’introdueixin per a fer front a la crisi seran també opcions ideològiques que poden
accentuar o minimitzar les desigualtats socials en uns moments especialment
delicats.
Per tots els arguments esmentats, el grup municipal d’ICV-EUiA presenta el següent
PREC:
1. Que el govern de la ciutat presenti públicament, abans de les jornades de
portes obertes i del període de preinscripció, el nou model de gestió,
econòmic i organitzatiu, de les Escoles Bressol municipals per a fer front a la
nova situació. “

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania,
Política Lingüística i Cultura, accepta el prec que ha presentat la Sra. Calvo.
Respecte al model de gestió, malgrat al pla de mandat diu: “Estudiar la concertació
de places d’escoles bressol amb els centres privats”, això és un compromís del pla de
mandat, però no és una acció del PAM 2012. El model de gestió durant el 2012
continuarà sent el mateix de gestió directa, amb els serveis de menjador
externalitzats.
La jornada de portes obertes està prevista per a l’11 d’abril.
La resta de coses que vostè em formula, ens comprometem a fer el que ens demana
abans d’aquesta data, tot i que, en aquest precís moment, encara no està a punt,
perquè no es coneixen qüestions com quina serà l’aportació de la Generalitat o cap
on aniran les demandes.

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