NÚM. 09/2013 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE JULIOL DE 2013.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia quatre de
juliol de dos mil tretze, essent les 19 hores, 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
PERE GALBANY I DURAN
MIQUEL REY I CASTILLA
RAMON REIXACH I PUIG
OLGA ORTIZ I MORENO

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

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

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

REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR

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

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ
FLORI TORRES FERNANDEZ

REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

(PP)
(PP)
(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

(CUP)

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT
PASTOR, que dóna fe de l’acte.
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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
4304/2013 d'1 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 4 de juliol de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca
els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària
que tindrà lloc el proper dijous 4 de juliol de 2013, a les 19 hores, a la Sala de Plens
de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
ORDRE DEL DIA
1

Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 6 de juny de 2013.
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DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS
2.1

Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa amb motiu de la
commemoració del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai, i de suport a la proposició
de llei Anti Homofòbia.

DICTAMENS
CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Direcció de Promoció Econòmica
3

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió demanial
de l’ús privatiu de dues guinguetes, una situada a la Plaça Santa Anna, i l’altra
a la zona pavimentada del Nou Parc Central
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CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Secretaria General
4

Interposar acció administrativa enriquiment injustificat davant la Generalitat de
Catalunya pel valor net comptable del Dipòsit d’Aigües Ronda Rocablanca de
Mataró.

Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos
5

Aprovació dels preus públics de les Santes

Direcció de Recursos Humans
6

Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Mataró.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge
7

Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOM referent a la
titularitat del sistema d’Equipaments Comunitaris – Clau E.

8

Suspensió de llicències per l’estudi de l’ús “d’estació de serveis” (benzineres)
en el Pla General d’Ordenació Municipal.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats
9

Aprovació inicial de la modificació de varis articles de l’Ordenança municipal
de Llicències urbanístiques.

10

Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’Activitats – Instruccions
Tècniques.

Via Pública
11

Resolució del Recurs de reposició interposat per L.F.J. en representació de
l’Associació de Veïns de Can Quirze, contra l’Acord de Ple de 7 de febrer
d’enguany, pel qual s’aprova la redefinició del Plànol de delimitació de les
franges de protecció de les urbanitzacions, les edificacions i les instal•lacions
del terme municipal de Mataró, aprovat inicialment pel Ple de 18 de març de
2004.
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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
12

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya per tal de què es controlin de manera més eficient els focus
d'inseguretat a Mataró.

13

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per donar suport a la creació i
l’ús de solars socials a la ciutat de Mataró.

PRECS I PREGUNTES
14

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
el concert publicitat i no realitzat de Pablo Alborán a la programació de Santes
2013.

15

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què
s’augmenti la neteja del pas soterrani que connecta el Passeig Marítim,
l’estació de Rodalies i la Plaça Miquel Biada.

16

Prec que presenta el grup municipal Socialista per la elaboració d’un
observatori d’emergència trimestral.

17

Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre assessorament a Clubs i
Entitats esportives de Mataró en el procés de regularització de les cotitzacions
de la Seguretat Social.

18

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
sobre l’acord d’instal•lar calderes de biomassa.

19

Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
sobre la eliminació de professors a l’Institut Miquel Biada.

20

Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa per optimitzar l’ús de les beques de menjador
escolar a les famílies que les reben i a les AMPA que les gestionen.

21

Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació dels
desnonaments a Mataró.

22

Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les obres realitzades
al Parc Forestal.

23

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
el viatge d’empreses mataronines a Miami.
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24

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
els possibles casos de poligàmia que es donen a la ciutat.

25

Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el tancament d’alguns
serveis de salut a Mataró.

26

Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre els convenis del Pla
de millora amb els clubs esportius.

27

Pregunta/Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre
la col•locació de consignes a les platges de Mataró.

28

Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre la
instal•lació de pipicans a Mataró.

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

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE 6 DE JUNY DE 2013.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, fa notar que malgrat el regidor Ramon Reixach
va prendre possessió al mes de gener de 2013 en substitució de la regidora Carolina
Soler, per error encara continua sortint com a assistent a les Actes la Sra. Carolina
Soler i no Ramon Reixach. Demana que s’esmeni aquest error.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

2 -

Unanimitat. (27).

DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions Institucionals
aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 2013:
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2.1

Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa amb motiu de la
commemoració del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai, i de suport a la
proposició de llei Anti Homofòbia.
Acord adoptat amb els vots favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU,
PSC, PPC, ICV-EUiA i CUP (25), i vot en contra del PxC (3).
El regidor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-EUIA, llegeix la part dispositiva dels acords:
1.
“Rebutjar tota forma d'homofòbia i transfòbia. L'homofòbia i la
transfòbia és una patologia individual, col·lectiva i social que té importants
conseqüències i implicacions destructives que es tradueixen en discriminació,
rebuig i violència i malmeten la convivència a les nostres ciutats i pobles.
2.
Instar el Parlament de Catalunya a que acceleri la tramitació de la Llei
contra l’homofòbia i la transfòbia en tràmit.”

DICTAMENS
CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Direcció de Promoció Econòmica i Innovació

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
I

TÈCNIQUES

PARTICULARS

QUE

REGIRÀ

LA

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA
CONCESSIÓ

DEMANIAL

DE

L’ÚS

PRIVATIU

DE

DUES

GUINGUETES, UNA SITUADA A LA PLAÇA SANTA ANNA, I
L’ALTRA A LA ZONA PAVIMENTADA DEL NOU PARC CENTRAL
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació,
presenta la proposta següent:
“El cap del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç sol·licita l’inici del corresponent
expedient administratiu per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu de
dues guinguetes, una situada a la Plaça Santa Anna, i l’altra a la zona pavimentada del
Nou Parc Central.
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Actualment aquestes guinguetes no estan adjudicades sota cap règim de llicència o
concessió, restant, per tant, tancades sense que s’hi desenvolupi cap activitat. Val a
dir que aquestes guinguetes tenen diferent superfície i equipaments, i que malgrat
trobar-se ubicades en diferents indrets, es tracta de dues guinguetes ben ubicades en
espais emblemàtics de la ciutat.
Així doncs, atesa la seva privilegiada ubicació, les dues guinguetes poden esdevenir
un espai immillorable pel desenvolupament d’activitats econòmiques, tant sols limitat
per la superfície i característiques tècniques del mòdul.
Consten a l’expedient informe de data 25 de juny de 2013 del secretari general
d’aquesta Corporació, respecte del contingut del plec de clàusules econòmic
administratives particulars que regirà la concessió, així com de l’interventor de fons
municipal, tal i com al respecte preveu l’art. 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals, aprovat per decret núm. 336/1988, de 17 d’octubre.
La utilització dels béns de domini públic ve regulada als arts. 53 a 71 i concordants
del Reglament de patrimoni dels ens locals.
Els arts. 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
contenen la regulació del procediment obert en els contractes administratius.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Promoció
Econòmica i Innovació, Proposa al Ple municipal, l’adopció dels següents acords:
Primer. - Iniciar l’expedient per a l’adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu
de dues guinguetes, una situada a la Plaça Santa Anna i l’altre a la zona pavimentada
del Nou Parc Central.
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques
particulars que regiran la concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant
procediment obert.
Tercer.- En compliment del que disposa l’article 66.1 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, sotmetre els
esmentat plecs a informació pública en el tauler d’anuncis i en el BOPB per un termini
de 30 dies, durant el qual es podran examinar i s'hi podran formular les al·legacions
que s'estimin pertinents. Si no se'n presentessin, els plecs de referència quedaran
definitivament aprovats.
Quart.- Convocar licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, per a
l’adjudicació de la concessió a què fa referència l’apartat primer de la part resolutiva
d’aquest acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOP de la província de
Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats, si bé la licitació
s'ajornarà quan resulti necessari en cas que es formulin reclamacions contra els plecs
aprovats.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Secretaria General

4 - INTERPOSAR ACCIÓ ADMINISTRATIVA ENRIQUIMENT
INJUSTIFICAT DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL
VALOR NET COMPTABLE DEL DIPÒSIT D’AIGÜES RONDA
ROCABLANCA DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“ANTECEDENTS
1.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va
publicar en el DOUE el dia 1 d’agost de 2012, al DOGC el dia 3 d’agost de 2012 i al
BOE el dia 4 d’agost de 2012, la licitació d’un contracte de gestió de serveis públics
en la modalitat de concessió per a la construcció, millora, gestió i explotació de les
instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que
comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua.
2.
El Ple Municipal, en data 7 de novembre de 2012, va aprovar una proposta de
resolució en la que es facultava a l’Alcalde per:
“PRIMER.- Requerir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per tal que reconegui expressament que l’Ajuntament de Mataró és el
titular dominical de la finca i dipòsit de la ronda Rocablanca, punt d’abastament 82Cota 100, qualificat com a bé de domini públic afecte al servei públic. I en aquest
sentit, modifiqui el plec de prescripcions tècniques de la licitació en curs per a
l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de “Gestió de la xarxa
d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat”, excloent expressament del denominat
perímetre inicial la finca i instal·lació esmentades.
SEGON.- Requerir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per tal que modifiqui l’art. 20 del plec de condicions econòmiques
administratives reguladores de la contractació de la “gestió de la xarxa d’abastament
d’aigua en alta Ter-Llobregat”, en el sentit de reduir el cànon exigit a l’adjudicatari
quantificat a la referida clàusula, minorant-lo en la quantia que correspongui al “valor
net comptable” del dipòsit reivindicat. I en el cas de que aquest equipament no
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formés part de les instal·lacions que integren els “actius cedits en ús” a efectes del
càlcul del cànon, en els termes del que estableix l’art. 20 del plec, requerir al
Departament per a que justifiqui documentalment els equipaments que sí en formen
part d’aquests actius i el seu “valor net comptable”.
TERCER.- Donar tràmit d’audiència al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a través del seu òrgan de contractació o bé del que
consideri competent, per un termini de quinze dies, per a que al·legui el que estimi
convenient.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a que en nom i representació de la
Corporació pugui presentar escrits, al·legacions i quants documents calguin en
relació a l’afer indicat.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.”

3.
En data 9 de novembre de 2012, l’Alcalde va presentar el requeriment en
defensa de dits drets i béns municipals que va ser notificat en data 16 de novembre
de 2012 al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
4.
La resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 31 de gener de
2013, en relació a l’anterior acord municipal, va resoldre el següent :
“Manifestar, pel que fa al requeriment formulat per l’Ajuntament de Mataró, en relació
a la titularitat dominical de la finca i dipòsit de la ronda Rocablanca, punt
d’abastament 82 – Cota 100, que l’Administració de la Generalitat de Catalunya no
s’està atribuint, mitjançant la licitació pública del contracte de gestió de serveis
públics, modalitat concessió, per a la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de
les instal·lacions que constitueixen la xarxa d’abastament Ter-Llobregat, que
compren el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua, la titularitat de cap
bé que no li correspon, sinó que, únicament, el que fa és exposar que un seguit de
béns han de restar destinats a la prestació del servei públic d’abastament d’aigua en
alta.
Denegar el requeriment efectuat per l’ajuntament de Mataró per tal de modificar els
plecs de prescripcions tècniques i el plec de prescripcions econòmiques
administratives del contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió, per a la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions
que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que comprenen el
tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua (eps. 2012003800).”
5.
En data 2 de maig de 2013, es va demanar al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que s’informi a l’Ajuntament de Mataró
“del valor net comptable atribuït al Dipòsit de Mataró de titularitat municipal (cota
100), Codi O6-01, capacitat 12000 m·, Cota 97 m., als efectes de la determinació del
Cànon contractual previst a la clàusula 20 del Plec de clàusules econòmic
administratives del contracte de “Gestió de la xarxa d’abastament d’aigua TerLlobregat”, licitat per la Generalitat de Catalunya durant els últims mesos de 2012”.
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En data 10 de juny de 2013, s’ha enviat un informe realitzat per l’Adjunt a Gerència
de l’Agència Catalana de l’Aigua que conclou que “aquest dipòsit és utilitzat per al
subministrament d’aigua a l’àmbit de l’Ajuntament de Mataró i per aquest motiu figura
dins del perímetre d’explotació del plec de prescripcions tècniques si bé no
pressuposa que el valor d’aquest actiu formés part del valor net comptable per la
determinació del cànon concessional”, però no indica quins han estat els actius cedits
en ús que han servit de sumatori del cànon concessional per un import total de
995.506.100,00 euros.
FETS
A)
La propietat de la finca i dipòsit de la ronda Rocablanca de Mataró, punt
abastament 82-Cota 100 és de l’Ajuntament de Mataró.
La titularitat de l’esmentat equipament a favor de l’Ajuntament de Mataró no és
controvertida atès el que disposa la transcrita clàusula novena del “Conveni de
cooperació entre Aigües Ter Llobregat i l’Ajuntament de Mataró per a l’aplicació
singular del Conveni General per a execució dels projectes de millora de la xarxa
regional de distribució d’aigua a la comarca del Maresme” de data 30 de març de
2000 i la Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 31 de gener de
2013, on afirmen en relació a la titularitat dominical de la finca i dipòsit de la ronda
Rocablanca de Mataró, punt abastament 82-Cota 100, que l’Administració de la
Generalitat de Catalunya no s’ha atribuït la titularitat de cap be que no li correspon
mitjançant la licitació pública del contracte de gestió de serveis públics de la xarxa
d’abastament d’aigua del Ter-Llobregat.
Als efectes patrimonials, comptables i fiscals, la instal·lació del dipòsit Rocablanca de
Mataró ha estat valorat per Aigües del Ter-Llobregat en 3.293.978,96 euros, segons
el seu cost de construcció d’acord amb la descripció econòmica de les mateixes que
es conté en la documentació “as built” i de liquidació econòmica d’Aigües del TerLlobregat.
En resum, el Dipòsit de Mataró (cota 100), Codi O6-01, capacitat de 12000 m3, Cota
97 m. (Dipòsit Rocablanca) és de titularitat municipal i, com seguidament defensem,
el seu valor net comptable ha servit de base per al càlcul del cànon concessional a
satisfer pel contractista.

B)
El càlcul del cànon a satisfer pel contractista a la Generalitat de
Catalunya segons la clàusula 20 del plec de condicions econòmiques
administratives del contracte de gestió de serveis públics, modalitat concessió,
per a la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions que
constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, inclou el valor net
comptable del dipòsit de la Ronda Rocablanca de Mataró.
•
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va publicar al
DOUE del dia 01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE del 4.08.2012 un
anunci pel qual es feia pública la licitació del contracte de gestió de serveis públics,
modalitat concessió, per a la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les
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instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que
comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua.
•
En data 6 de novembre de 2012, es va dictar la Resolució de l’òrgan de
contractació d’adjudicació del contracte de concessió a l’empresa Acciona Agua SA.
•
El plec de condicions econòmiques administratives que regia la licitació
iniciada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, inclou la
clàusula 20, titulada Cànon a satisfer a la Generalitat, que estableix el següent :
“La societat concessionària satisfarà a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
un cànon, per a tot el període concessional de NOU-CENTS NORANTA-CINC
MILIONS CINC-CENTS SIS MIL CENT EUROS (995.506.100,00€). Aquest cànon és
equivalent al valor net comptable dels actiu cedits en ús, deduïdes les subvencions
i col·laboracions econòmiques d’altres administracions obtingudes en el seu moment
per al seu finançament. L’import d’aquest cànon se satisfà :
a)
DOS-CENTS NORANTA-VUIT MILIONS SIS-CENTS CINQUANTA-UN
MIL VUIT- CENTS TRENTA EUROS (298.651.830,00€) com a primer pagament en
el moment de la signatura del contracte.
b)
:
(...)”

La resta en cinquanta anualitats, d’acord amb el desglossament següent

És a dir, el cànon previst en el plec de condicions econòmiques administratives a
favor de la Generalitat de Catalunya, -una part del qual ja ha estat abonat per
l’empresa Acciona Agua SA en el moment de formalitzar-se el contracte - s’obté a
partir del valor net comptable dels actius d’Aigües del Ter-Llobregat que es cediran
en ús, si bé “deduïdes les subvencions i col·laboracions econòmiques d’altres
administracions obtingudes en el seu moment per al seu finançament”.1 L’opció triada
pel plec de condicions als efectes de valorar el cànon és força senzilla de justificar:
com sigui que el concessionari no haurà de fer les inversions que caldria si el sistema
Ter-Llobregat no existís, sinó que heretarà un patrimoni molt extens que han pagat
els usuaris durant dècades, la Generalitat ha de percebre l’equivalent dinerari a les
inversions realitzades fins ara.
•
“Els actius cedits en ús” -el valor net comptable dels quals és equivalent al
cànon establert en el plec- figuren en el plec de prescripcions tècniques, dintre del
capítol denominat Perímetre inicial, format per un llarg llistat de finques i instal·lacions
afectes al domini públic hidràulic del sector Ter-Llobregat, unes de titularitat de la
Generalitat (Aigües del Ter-Llobregat) i altres de titularitat municipal.
D’altra banda, l’informe de 10/06/2013 de l’Adjunt a la Gerència de l’Agència
Catalana d’Aigua no ha acreditat de cap manera la forma de calcular el cànon previst
a la clàusula 20 del plec de condicions econòmic administratives, ni tampoc la
1

La deducció de “subvencions i col·laboracions econòmiques d’altres administracions” es refereix a les
subvencions que les diferents administracions han aportat al finançament dels actius que són titularitat
d’Aigües del Ter-Llobregat. I com és obvi, respecte de les instal·lacions que són de titularitat municipal,
els ajuntaments no s’han subvencionat a si mateixos sinó que les han sufragat íntegrament .
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inclusió o no del dipòsit Rocablanca de titularitat municipal entre “els actius cedits en
ús”, a efectes del còmput del cànon. D’això es desprèn que l’import del cànon basat
en el “valor net comptable” ha estat calculat sumant de forma conjunta i
indiscriminada les instal·lacions que pertanyen a Aigües del Ter-Llobregat i als
ajuntament i/o altres entitats locals. I entre aquestes instal·lacions hi consta en el plec
de prescripcions tècniques i dins del conjunt d’instal·lacions incloses en el “Perímetre
inicial del contracte” el dipòsit de titularitat municipal denominat “Dipòsit de Mataró
(cota 100), Codi O6-01, capacitat de 12000 m3, Cota 97 m.”.
En suma, o bé l’Ajuntament de Mataró, com a titular d’una d’aquestes instal·lacions
(Dipòsit Ronda Rocablanca) ha de percebre de la Generalitat de Catalunya la part del
cànon que respongui al seu “valor net comptable”, o bé el cànon no pot incorporar el
“valor net comptable” d’aquest equipament municipal.
Aquesta segona possibilitat, - consistent en que el cànon no pot incorporar el “valor
net comptable” de l’equipament de titularitat municipal -, ja ha estat contestada en
sentit desfavorable per resolució de data 31 de gener de 2013, del Conseller del
Departament de Territori i Sostenibilitat en resposta al requeriment de l’ajuntament de
Mataró, per considerar que ara no és possible modificar l’import del cànon que
figurava en el plec de condicions econòmiques administratives per haver
transcorregut el termini per a presentar recurs especial en matèria de contractació.
Per contra, respecte la primera possibilitat – dret a percebre el consistori una part del
cànon -, la conselleria no s’ha pronunciat, i per aquest motiu es demana a la
Generalitat que reconegui el dret de l’Ajuntament de Mataró a ingressar la part del
cànon que correspongui pel dipòsit Ronda Rocablanca de Mataró.

C) La Generalitat de Catalunya ha percebut i percebrà una part del cànon
injustificadament atès que li correspon el seu cobrament a l’Ajuntament de
Mataró, en quant propietari del dipòsit Ronda Rocablanca.
En relació al cànon que ha de satisfer el contractista segons el plec de clàusules
econòmiques administratives, la Generalitat de Catalunya ha percebut en el moment
de la formalització del contracte amb l’empresa Acciona Agua SA la quantitat de
298.651.830,00€ com a primer pagament i en compliment de la clàusula 20 del plec
de prescripcions tècniques. La resta del cànon es percebrà per la Generalitat de
Catalunya en cinquanta anualitats segons els desglossament que recull la clàusula
20 del plec abans referit.

FONAMENTS DE DRET

A/ L’ACCIÓ ADMINISTRATIVA D’ENRIQUIMENT INJUSTIFICAT: CONCEPTE I
REQUISITS.
La relació dels fets explicitats anteriorment legitimen a l’Ajuntament de Mataró per
iniciar una acció contra la Generalitat de Catalunya per demanar la restitució de la
quantia satisfeta o que satisfarà el contractista Acciona Agua SA pel valor net
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comptable del Dipòsit Rocablanca del qual n’és titular. L’abonament del cànon per
part del contractista pel valor net comptable del bé propietat de l’Ajuntament de
Mataró produeix un enriquiment injustificat a favor de la Generalitat i un correlatiu
empobriment del consistori.
L’art. 10.9 del Codi Civil espanyol, - aplicable a l’estar en tràmit d’elaboració el Llibre
Sisè del Codi Civil de Catalunya – estableix: “En el enriquecimiento sin causa se
aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en
favor del enriquecido”. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 1: 101.1 dels Principis
del Dret Europeu (PEL) quan diu que “qui obté un enriquiment injustificat que és
correlatiu al desavantatge d’altri li està obligat a restituir l’enriquiment”.
La prohibició de l’enriquiment injustificat és un principi general del Dret que s’aplica
en el Dret Administratiu. La jurisprudència del Tribunal Suprem ha consagrat
l’obligació de restituir quan hi ha un enriquiment sense causa tant en l’àmbit de la
jurisdicció civil com en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa. La Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem en STS de 15 d’abril de 2002 afirma:
“La jurisprudencia del orden contencioso-administrativo, al menos desde los años
sesenta, viene (...) admitiendo la aplicación de la figura del enriquecimiento injusto a
determinados supuestos en el ámbito específico del Derecho Administrativo.(…)
El análisis de la referida jurisprudencia de esta sala (…) denota una consideración
del enriquecimiento injusto como principio general o supraconcepto, que le otorga
una cierta identidad y unidad, aunque ello no supone que no se manifieste con una
cierta autonomía y singularidad en su proyección a la Administración respecto a su
actuación sujeta al Derecho administrativo”.
Assentada la possibilitat de reclamar en via administrativa contra una administració
en base al principi general del Dret de prohibició d’enriquiment injustificat,
seguidament s’examina si existeix en l’ordenament jurídic una acció autònoma
respecte de la responsabilitat administrativa patrimonial regulada a l’article 106.2 de
la Constitució Espanyola. I la resposta és afirmativa segons la jurisprudència de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (citem com la més recent la
STS 8362/2012, de 12 de desembre de 2012, dictada en el recurs de cassació
número 5694/2010) que ressalta “la autonomía de la acción dimanante del
enriquecimiento injusto con respecto a la que deriva de la responsabilidad patrimonial
de la Administración, consecuencia que igualmente se predica atendiendo a los
propios pronunciamientos judiciales dictados al efecto”. Per concretar els arguments
per a l’admissió de l’aplicació de la figura de la prohibició d’enriquiment injustificat a
determinats supòsits en l’àmbit específic del dret administratiu, la sentència cita
també el que ha manifestat la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem
en data 11 de maig de 2004 (Recurs 3554/1999) que, per la seva claredat,
transcrivim seguidament:
"La jurisprudencia del orden contencioso-administrativo, al menos, desde los años
sesenta viene también admitiendo la aplicación de la figura del enriquecimiento
injusto a determinados supuestos en el ámbito específico del Derecho administrativo,
especialmente proyectados, por su naturaleza revisora de la actuación
administrativa, a las Administraciones públicas. En cualquier caso, ya en dos
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conocidas sentencias de 22 de enero y 10 de noviembre de 1975, se produce su
reconocimiento sobre la base de la concurrencia de ciertos supuestos o requisitos.
El análisis de la referida jurisprudencia de esta Sala (Cfr. SSTS, Sala 3ª, de 30 de
abril y de 12 de septiembre de 2001, 15 de abril de 2003 y 6 de octubre de 2003, ad
exemplum, admitiendo la figura en Derecho administrativo y acogiendo los requisitos
elaborados por la Sala 1ª de este Alto Tribunal) denota una consideración del
enriquecimiento injusto como principio general o como supraconcepto, que le otorga
una cierta identidad y unidad, aunque ello no supone que no se manifieste con una
cierta autonomía y singularidad en su proyección a la Administración respecto a su
actuación sujeta al Derecho administrativo. Pero, en cualquier caso, son los
requisitos establecidos por la jurisprudencia civil, acogidos expresamente por esta
Sala, los que rigen y se aplican a los supuestos en que la Administración o un
particular, eventual o supuestamente empobrecido, exige la restitución del
enriquecimiento injusto o sin causa de un administrado o de una Administración, en
este caso, de una entidad local.
Por consiguiente, ha de reconocerse que el enriquecimiento injusto, como principio
general y como específica acción, forma parte, por obra de la jurisprudencia, del
ordenamiento jurídico y en concreto del ordenamiento jurídico administrativo".
En conclusió, l’acció administrativa per enriquiment injustificat ha estat admesa per la
jurisprudència contenciosa administrativa del Tribunal Suprem amb el compliment
dels requisits del Tribunal Suprem. Els referits requisits perquè prosperi una acció per
enriquiment injustificat – civil o administrativa – han estat determinats en la sentència
de referència del Tribunal Suprem (Sala Civil) de data 28 de gener de 1956 i també
en la Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa) de data 11 de maig de 2004
(rec.3554/1999), consisteixen en:
a)
L’enriquiment o augment del patrimoni de l’enriquit, constituït per qualsevol
avantatja o atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius.
b)
L’empobriment de qui reclama o d’aquell en quin nom es reclama,
pecuniàriament apreciable, malgrat que s’entengui en el seu més ampli sentit sempre
que no provingui directament del comportament de qui el pateix.
c)
La relació causal entre l’empobriment i l’enriquiment, de manera que aquest
sigui l’efecte d’aquell. O, dit en altres paraules, que l’enriquiment sigui un correlatiu
empobriment.
d)
La falta de causa o de justificació de l’enriquiment i del correlatiu
empobriment.
Per tant, concorren els requisits abans transcrits per l’exercici de l’acció d’enriquiment
injustificat perquè la Generalitat de Catalunya ha percebut en el moment de la
formalització del contracte amb Acciona Aigua SA, - (i percebrà al llarg dels
cinquanta anys de vigència del contracte administratiu) - un cànon que inclou en part
el valor net comptable del dipòsit Ronda Rocablanca. En suma, la Generalitat ha vist
i veurà augmentat el seu patrimoni sense cap tipus de justificació atès que no és ni el
titular del be ni ha finançat l’obra de construcció del dipòsit. I en canvi, l’Ajuntament
de Mataró no percebrà cap ingrés per aquest immoble del seu patrimoni, malgrat
haver estat qui va abonar totes les despeses de construcció del dipòsit.
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En definitiva, en la situació actual, la Generalitat de Catalunya obté al llarg de 50
anys una avantatja econòmica per invasió de bens aliens (condictio per intromissió),
com és el dipòsit de la Ronda Rocablanca, sense causa ni justificació perquè
l’Ajuntament de Mataró no l’ha autoritzat a percebre cap renda per l’ús d’aquest
equipament.

B/ CÀLCUL DE LA QUANTIA DE L‘ENRIQUIMENT INJUSTIFICAT.
En data 2 de maig de 2013 l’Alcalde-President va dirigir una petició al Departament
de Territori i Sostenibilitat demanant que s’informés a l’Ajuntament de Mataró del
valor net comptable atribuït al Dipòsit de Mataró de titularitat municipal (cota 100),
Codi O6-01, capacitat de 12000 m3, Cota 97 m., als efectes de la determinació del
Cànon contractual previst a la clàusula 20 del Plec de clàusules econòmic
administratives del contracte “Gestió de la xarxa d’abastament d’aigua en alta TerLlobregat”, licitat per la Generalitat de Catalunya durant els últims mesos de 2012.
Aquesta instància ha estat resposta en data 27 de maig de 2013 pel gerent de
l’Agència Catalana de l’Aigua, acompanyant un informe signat pel Sr. Francesc
Camps Xicart, adjunt a la Gerència. Aquest informe no respon amb claredat la
pregunta formulada per l’Alcalde de Mataró, i es limita a concloure que aquest dipòsit
és utilitzat pel subministrament d’aigua a l’àmbit de l’ajuntament de Mataró,i per
aquest motiu figura dins del Plec de Prescripcions Tècniques, “si bé això no
pressuposa que el valor d’aquest actiu formés part del valor net comptable per a la
determinació del cànon concessional”.
L’informe en qüestió no aclareix adequadament la situació del dipòsit Rocablanca en
relació al conjunt d’instal·lacions que han computat per a calcular el cànon del
contracte abans esmentat, ni tampoc el valor net comptable que li ha estat adjudicat
a aquests efectes.
Per aquesta raó, davant la impossibilitat de determinar aquest extrem en el moment
actual, i per poder quantificar la part del cànon que la Generalitat de Catalunya hauria
de restituir a l’Ajuntament de Mataró per l’acció d’enriquiment injustificat, ens
remetem cautelarment als valors de construcció del citat Dipòsit Ronda Rocablanca
que, segons informació extreta dels estats comptables d’Aigües del Ter-Llobregat,
importa 3.293.978,96 euros, IVA exclòs.
En conseqüència proposo al Ple de l’Ajuntament el següent ACORD:
“Primer.- Interposar acció administrativa d’enriquiment injustificat davant la
Generalitat de Catalunya a l’haver percebut l’abonament del cànon per part del
contractista pel valor net comptable del bé propietat de l’Ajuntament de Mataró
Dipòsit de Mataró (cota 100), Codi O6-01, capacitat de 12000 m3, Cota 97 m el que
produeix un enriquiment injustificat a favor de la Generalitat i un correlatiu
empobriment del consistori.
Segon.- La interposició de l´acció administrativa d’enriquiment injustificat té com a
finalitat demanr a la Generalitat de Catalunya reconeixer el dret a percebre a favor de
l’Ajuntament de Mataró de part del cànon que atribueix a la Generalitat la clàusula 20
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del contracte abans esmentat, el qual, cautelarment, es quantifica en 3.293.978,96
euros (IVA exclòs) entre l’any 2012 i la finalització de la concessió, en els termes
establerts en la periodificació del cànon prevista en aquesta clàusula pel
concessionari.
Tercer.- Per tal d’acreditar el dret de l’Ajuntament es demanarà a la Generalitat de
Catalunya que s’obri el procediment a proba i s’admetin els mitjans de prova
documental pertinents per tal d’acreditar els extrems de fet que motiven la
reclamació.
Quart.- Amb caràcter previ a la resolució de l’acció d’enriquiment injustificat, es
demanarà a la Generalitat de Catalunya que atorgui a l’Ajuntament de Mataró
audiència i vista a l’expedient de tota la documentació que hi consti en el mateix.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde per a la interposició de l’acció davant la Generalitat de
Catalunya i la realització de tots els tràmits necessaris fins a la seva reolució
definitiva del procediment.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, comença recordant que es tracta d’un tema relacionat amb la privatització
d’Aigües Ter Llobregat. Queda palès que aquesta privatització perjudica directament
l’Administració Pública. En aquest cas, l’Ajuntament de Mataró, perquè ATLL passa
inicialment a adquirir un bé que és de propietat municipal d’una manera fraudulenta.
Ens preguntem a quantes ciutats més s’han produït aquests robatoris de capital
públic per part d’una empresa privada? A Mataró tenim sort que, a través d’una
iniciativa d’un grup municipal, estem batallant per recuperar aquest bé col·lectiu. Són
més de 3 milions d’euros i, per tant, no estem parlant de poca cosa. Continuarem
donant suport a l’equip tècnic de l’Ajuntament per fer que no prosperi aquesta
adquisició privatitzadora i seguirem denunciant els processos de privatització, que
perjudiquen la col·lectivitat. Evidentment, hi votarem a favor.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que al ple municipal del 4 d’octubre del
2012 va portar una proposta de resolució, aprovada per unanimitat, que pretenia que
els béns de titularitat municipal que tinguessin a veure amb la xarxa d’abastament
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d’ATLL, adjudicats a una empresa privada, fossin exclosos del denominat “perímetre
inicial”, tant la finca com la instal·lació esmentada. Juntament amb aquella petició de
modificació del plec de condicions tècniques, els demanava també la modificació del
plec de condicions econòmiques en el sentit de reduir el cànon a l’adjudicatari
quantificat a la referida clàusula, minorant-lo en la quantitat que correspongués al
valor net comptable del dipòsit reivindicat. I si no formava part de les instal·lacions,
requeríem al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que justifiqués
documentalment els equipaments que sí formaven part d’aquests actius i el seu valor
net comptable. La Generalitat, en resposta a la nostra petició, ens diu textualment: “A
efectes del càlcul del cànon concessional a percebre per la Generalitat, únicament es
van incloure aquells béns del perímetre de la concessió que fossin titularitat de
l’extinta ATLL”. I el mateix informe reconeix que el dipòsit de Mataró és de titularitat
municipal.
En definitiva, ens diuen que ens estem bevent l’enteniment. Però com que aquí ho
tenim clar, seguirem insistint en la reclamació d’allò que és nostre. I, a més, el seu
valor net comptable ha servit de base per al càlcul del cànon concessional a satisfer
pel contractista, tal i com molt bé es recull a l’informe de Secretaria 7/2013 del 20 de
juny de l’Ajuntament.
És a dir, no contents amb cedir la gestió del tractament, emmagatzematge i transport
de l’aigua a una empresa privada d’un bé públic, ara, a més, la Generalitat vol regalar
el que és patrimoni de la nostra ciutat i que hem pagat amb l’esforç de tots plegats.
Perquè el dipòsit és de titularitat de l’Ajuntament i, a efectes patrimonials, està valorat
per ATLL en pràcticament 3.300.000 euros.
Esperem, doncs, que la justícia ens restitueixi allò que és nostre i que el Govern arribi
fins al final en aquest contenciós. Hi votarem favorablement.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

17

Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos

5 - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE LES SANTES
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals

presenta la

proposta següent:
“La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, responsable de la programació del
calendari festiu de la ciutat, organitza anualment la Festa Major de Les Santes.
L’Ajuntament encarrega cada any el cartell anunciador de Les Santes a un/a artista
local, i a partir de l’obra original, es crea un disseny per estampar la samarreta que es
posarà a la venda a la botiga de les Santes durant els dies que dura la Festa Major.
Aquest any 2013, l’autor del cartell és el senyor Pol Codina.
Per promocionar i difondre la festa, es porten a terme dues activitats que requereixen
de preus públics :
La Botiga de Les Santes, en els darrers anys situada a Can Palauet, que és
l’espai on es posen a la venda els productes de Les Santes, especialment la
samarreta, però també d’altres productes com barrets i mocadors pels actes
de foc, figures del gegants, cartells de les comparses.
Com a novetat per aquest any trobem la venda d’imants i clauers amb motius
del cartell.

-

-

Bars de Santes. Alguns dels actes programats, Havaneres, Requisits i
Sardanes, disposen de servei de bar gestionat directament per voluntaris
membres de les Comissions participatives de la festa, en que s’hi pot
consumir cremat, la Juliana (beguda típica de Les Santes), cava, xíndria....

La darrera modificació d’aquest conjunt de preus públic que s’apliquen durant la
Festa Major es va produir l’any 2010.
Els preus públics a aplicar enguany resultaven amb un preu final que es dificultava la
gestió del canvi tenint en compte la variació del tipus d’IVA que es va produir l’any
passat, raó per la qual i, per ajustar els preus als costos actuals d’elaboració dels
productes, es proposa la seva modificació.
En conclusió, els preus proposats són els següents:
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8. LES SANTES

PROPOSTA

8.1. Productes difusió Les Santes

Amb IVA
21 %

Sense IVA

Samarreta Gran
Samarreta Petita
Barret
Mocador
Cartell comparses
Figures gegants (parella)
CD La Dormida Gegants
Imant
Clauer

10,50 €
8,50 €
11,00 €
7,00 €
3,20 €
50,00 €
13,00 €
2,00 €
3,00 €

8,6777 €
7,0248 €
9,0909 €
5,7851 €
2,6446 €
41,3223 €
10,7438 €
1,6529 €
2,4793 €

Amb IVA
21 %

Sense IVA

Cremat
Juliana

2,70 €
3,00 €

2,2314 €
2,4793 €

Ampolla de cava
Copa de cava

9,50 €
2,25 €

7,8512 €
1,8595 €

Amb IVA
10 %

Sense IVA

1,90 €
2,30 €
0,75 €

1,7273 €
2,0909 €
0,6818 €

8.2. Productes bar Les Santes

Xíndria
Orxata
Aigua

Pel que fa a la resta de preus de Santes que no es modifiquen en aquesta proposta,
continuaran vigents.
A la vista del que disposen els articles 41 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, el regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana PROPOSA al Ple de
l'Ajuntament, l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar els preus públics de les Santes.
Segon.- Publicar el precedent acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) i al tauler d’anuncis municipal.”

19

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, a l’hora de valorar aquests preus públics es pregunta si aquests obeeixen a
una política de màxima participació i accés del conjunt de la ciutadania al material de
botiga. Lamento l’augment d’IVA aplicat per l’Estat i que afecta especialment la
cultura, ja que això repercuteix en un augment de costos. El que hauríem de fer és
començar a buscar alternatives a altres formes de participar i fer aquesta festa
inclusiva, que faci que el màxim de ciutadans hi participin i se la sentin seva.
En el cas de les samarretes, el preu públic de les quals és de 10,5 euros, avui mateix
ja he fet arribar al regidor Quim Fernàndez un prec amb una alternativa per tal que
molts més ciutadans puguin accedir-hi. Diem que som la ciutat del tèxtil, doncs femho bé i que la samarreta sigui una cosa majoritàriament compartida i un símbol de la
festa. Faig un prec i una proposta ; la proposta seria que l’Ajuntament editi transfers
—una calcomania que s’enganxa a una samarreta, amb un preu de cost que ronda
els 0,52-0,58 cèntims— que els ciutadans es poden imprimir en un moment en les
seves samarretes pròpies o en samarretes que pot vendre l’Ajuntament. Crec que hi
ha temps, perquè en 15 dies es poden tenir els transfers fets. I el que demano al
Govern és que valori aquesta opció i que la tiri endavant. És una idea enginyosa que
pot facilitar que molta gent se senti identificada amb la nostra festa.
Vull també fer un apunt sobre la participació i la inclusió en aquesta festa, malgrat
això no entri en el debat i aquest no sigui el lloc adequat. El que potser discrimina
més a l’hora de participar o no en la festa són els preus de les entrades d’algunes
activitats, com ara algun concert. La meva opinió és que hauríem de convidar menys
estrelles del rock mundial i plantejar més concerts gratuïts, perquè segur que tenim
molts músics propers que tocarien per pocs diners.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, explica que aquesta tarda ha parlat amb el Sr.
Fernàndez sobre el tema de les samarretes. Aquesta em sembla una idea interessant
que caldria estudiar. És per això que ens agradaria afegir-nos al prec i a l’esperit que
mou la proposta.
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, manifesta, en
referència als preus de les entrades d’algunes activitats que ha citat el Sr. SafontTria, que es poden comptar amb els dits d’una sola mà els actes que tenen entrada
amb cost. La resta de concerts i espectacles són tots gratuïts i molts dels grups són
de la nostra ciutat o de la comarca.
Dit això, recullo l’esperit del prec i m’ofereixo a parlar-ne amb temps de cara al 2014.
Ho compartim, n’hem parlat i ens sembla interessant. Per aquest any no hi som a
temps perquè això voldria dir incloure un preu públic en aquesta relació, que
comporta un expedient sencer i un estudi de costos. Després s’ha de valorar com es
gestionen aquests transfers, ja que els transfers que s’utilitzen no es poden planxar a
casa de forma domèstica i cal fer-ho industrialment. Això vol dir tenir una màquina,
etc. Ara com ara no puc agafar el compromís, però sí que em comprometo a
treballar-ho de manera que tothom pugui lluir la samarreta de Les Santes, tant per
augmentar-ne la difusió com per evitar que ningú no es quedi sense ella per culpa
dels preus.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, agraeix la bona voluntat d’estudiar-ho, però demana una altra alternativa per
aquest any: facin que els drets d’autor de la imatge del cartell siguin lliures i que les
entitats i societat civil puguin experimentar fer un transfer i, per iniciativa pròpia, se’l
planxin. Crec que hi ha temps per fer-ho.

Al senyor Joan Mora, alcalde president, diu que li semblen molt bé les propostes,
però s’està insistint en un tema que no toca. Vostè ha tingut un any per presentar
aquesta iniciativa i ara ja és massa just. Les coses cal fer-les en temps i forma. A
més, de drets d’autor no n’hi ha.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

19,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5),
corresponent

als

membres

del

grup

municipal

de

Plataforma per Catalunya (3), corresponent als membres
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre
del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

8, corresponent als membres del grup municipal Socialista.

Direcció de Recursos Humans

6 - MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“1. Pel que fa referència a la modificació de la plantilla de personal, l’article 26 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, especifica que l’entitat local ha d’aprovar anualment la
plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la
plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n dedueixi i de la relació
de llocs serà un dels documents que integren el pressupost.
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, especifica que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost municipal durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització interna.
Igualment, l’esmentat article 27, en el seu apartat 2, disposa que, quan la despesa de la
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per
reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es
pretenguin proveir en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s’aprovi
l’expedient de modificació de crèdits del pressupost.
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S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/
de/les treballadors/res en sessions de dates 28/11/12, 20/12/12, 21/12/12, 07/05/13,
16/05/13, 30/05/13, 06/06/13 i 12/06/13, segons es recullen en les actes
corresponents.
D’acord amb l’informe tècnic emès pel Servei de Desenvolupament i Organització de
la Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró, i atès que el pressupost
de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2013 encara no ha estat aprovat, essent
prorrogat el pressupost de l’exercici 2012, per a l’any 2013 es proposen una sèrie de
modificacions de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró actualment vigent, que són les
següents:
Plantilla de personal funcionari
-

Amortització d’una plaça d’auxiliar tècnic/a inspector/a, subgrup C2, per
jubilació del seu titular.
Amortització d’una plaça d’administratiu/va, subgrup C1, per jubilació del
seu titular.
Reconversió d’una plaça de tècnic/a especialista informàtic, subgrup C1,
en una plaça de tècnic/a especialista, subgrup C1 de la plantilla de
personal laboral.

Plantilla de personal laboral
-

-

-

-

Amortització d’una plaça d’oficial primera, actualment vacant.
Amortització d’una plaça de peó, actualment vacant.
Amortització d’una plaça d’oficial primera o cap de colla, quan finalitzi el
procés selectiu per cobrir una plaça de capatàs/assa, per promoció
interna.
Reconversió d’una plaça de conserge, grup AP, de la plantilla de personal
laboral, en una plaça de conserge, grup AP, de la plantilla de personal
funcionari.
Reconversió de dues places de peó, grup AP, de la plantilla de personal
laboral a dues places de peó especialista, grup AP, de la plantilla de
personal laboral.
Reconversió de dues places de peó especialista, grup AP, de la plantilla
de personal laboral a dues places de peó, grup AP, de la plantilla de
personal laboral.

2. Per acord del Ple municipal, en sessió celebrada el 6 de setembre de 2012, es va
aprovar inicialment el procés administratiu de l’extinció dels organismes autònoms
Institut d’Esports, Institut Municipal d’Acció Cultural, Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró i Institut Municipal d’Educació, de l’Ajuntament de Mataró, amb
efectes 1 de gener de 2013. Així mateix, es va acordar que, com a conseqüència
d’això, s’inicia el procediment de liquidació dels organismes amb efectes a partir de
l’1 de gener de 2013:
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“-Integrar a la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró les
plantilles i relacions de llocs de treball aprovades pels esmentats organismes
autònoms per a la present anualitat 2012 i vigents a 31 de desembre de 2012,
relacions en l’annex II i III, essent que l’Ajuntament de Mataró es subrogarà en tots
els drets i obligacions i de Seguretat Social de l’entitat cedent. El personal de l’Institut
Municipal d’Educació mantindrà les mateixes condicions de treball que les que
s’indiquen al seu conveni col·lectiu en tant que al personal de l’Institut d’Esports se li
aplicarà el conveni de l’Ajuntament tal i com es recull en l’acord de data 06/07/2012
subscrit amb els seus representants de treball”.
En conseqüència, s’integren a la plantilla de personal de l’Ajuntament les places que
conformen les plantilles dels diferents instituts municipals, amb els canvis que es
detallaran a continuació. Així mateix, s’integren a la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament, els llocs de treball que conformen les RLT dels diferents instituts
municipals. Tenint en compte que cada institut presenta la seva relació de llocs de
treball amb una estructura diferent, com a conseqüència de la integració, s’adaptaran
les mateixes al format de l’Ajuntament de Mataró, provocant les següents
modificacions més significatives:
-

Inclusió de l’estructura salarial del personal laboral: sou base i
complement específic.
Inclusió dels requisits de titulació, d’idiomes i altres a la classificació dels
llocs de treball.

Dit això, per a l’any 2013 es proposen les següents modificacions de les plantilles
dels extints instituts municipals actualment vigents:
De l’Institut Municipal d’Esports:
-

-

-

-

Amortització de 6 places de conserge-mantenidor, grup AP, com a
conseqüència de la realització del procés selectiu de promoció interna.
Reconversió d’1 plaça de conserge-mantenidor de la plantilla de personal
laboral en una plaça de tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la Subescala Serveis
Especials de l’Escala d’Administració Especial, de la plantilla de personal
funcionari.
Amortització d’1 plaça d’auxiliar de serveis, grup C2, com a conseqüència de
la jubilació de la persona que podia anar a ocupar la plaça mitjançant
promoció interna.
Amortització d’1 plaça d’auxiliar de serveis, grup C2, que es va augmentar
erròniament en la plantilla de 2012 amb motiu de l’excedència d’un conserge
mantenidor.
Reconversió d’una plaça de conserge-mantenidor, grup AP, de la plantilla de
personal laboral en una plaça de conserge, grup AP, de l’Escala
d’Administració General, Subescala Subalterna, de la plantilla de personal
funcionari.

De l’Institut Municipal d’Acció Cultural:
-

Reconversió de la plaça de Director/Gerent de la plantilla de personal
eventual en una plaça de tècnic/a mitjà/na, subgrup A2, de l’Escala

24

d’Administració Especial, Subescala serveis especials, de la plantilla de
personal funcionari.
De l’Institut Municipal de Promoció Econòmica:
-

Reconversió de la plaça de Director/a IMPEM de la plantilla de personal
eventual en una plaça de tècnic/a superior, grup A1, de l’Escala
d’Administració Especial, Subescala serveis especials, de la plantilla de
personal funcionari.

De l’Institut Municipal d’Educació:
Per raons organitzatives i d’economia i eficiència pressupostària, es proposen les
següents modificacions:
-

-

-

-

-

Amortització d’una plaça de professor/a titular de secundària A, subgrup A1,
de la plantilla de personal laboral.
Amortització de dues places d’educador/a 1r cicle infantil, subgrup C1, de la
plantilla de personal laboral.
Reconversió d’una plaça de professor/a titular A, subgrup A1 en una plaça
de professor/a titular B, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral.
Reconversió d’una plaça de professor/a titular secundària A, subgrup A1, en
una plaça de tècnic/a especialista de programes educatius, subgrup C1, de
la plantilla de personal laboral.
Reconversió d’una plaça de mestre taller, subgrup C1, en una plaça de
tècnic/a especialista de programes educatius, subgrup C1, de la plantilla de
personal laboral.
Reconversió de cinc places de mestre d’adults, subgrup A2, en cinc places
de professor titular secundària A, subgrup A1, de la plantilla de personal
laboral.
Reconversió d’una plaça de mestre de taller, subgrup C1, en una plaça de
professor titular secundària B, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral.
Reconversió d’una plaça d’administratiu/va Of. 2 INS, subgrup C2, de la
plantilla de personal laboral, en una plaça de tècnic/a especialista, subgrup
C1, de la plantilla de personal funcionari.
Reconversió d’una plaça de professor/a titular secundària A, de la plantilla
de personal laboral, en una plaça de tècnic superior, subgrup A1, de la
plantilla de personal funcionari.

3. Les qüestions referents a la relació de llocs de treball i la seva modificació es
regulen, entre d’altres, a l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya i en els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals
preveient-se el mateix tràmit per la seva aprovació i per les seves modificacions.
La relació de llocs de treball s’ha d’elaborar i, en el seu cas, modificar, ajustant-se a
criteris de racionalitat, economia i eficàcia.
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La Direcció de Recursos Humans ha informat i negociat la proposta de modificació
prevista per a l’any 2013 a la representació sindical, d’acord amb l’article 1 de la
pròrroga del Conveni del Personal Laboral i de l’Acord de sobre determinació de les
condicions de treball del personal funcionari vigent.
Per a l’any 2013, es proposen una sèrie de modificacions de la relació de llocs de treball
de l’Ajuntament de Mataró actualment vigent, que són les següents:
-

-

-

-

Creació del lloc de treball de tècnic/a de protecció civil.
Reconversió del lloc de treball d’Adjunt/a al coordinador de l’Àrea de
Serveis Territorials i Via Pública a Adjunt/a al coordinador de l’Àrea per
Urbanisme.
Modificació de la denominació del lloc de treball de cap de servei
d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, passant a denominar-se cap de
servei d’Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge.
Supressió del lloc de treball de cap de secció d’Urbanisme i Patrimoni i
creació del lloc de treball de cap de secció d’Urbanisme.
Creació del lloc de treball de Responsable de Patrimoni.
Revisió del lloc de treball de Cap de secció d’Atenció i Informació.
Creació del lloc de treball de tècnic/a auxiliar inspector/a.
Modificació de la denominació del lloc de treball de cap de servei de
Serveis i Manteniment, passant a denominar-se cap de servei d’Espais
Públics.
Modificació de la denominació del lloc de treball de cap de secció d’Obres,
passant a denominar-se cap de secció d’Oficis i Serveis.
Reconversió del lloc de treball de cap de secció de Planificació a cap de
secció de Vialitat i Serveis.
Creació del lloc de treball de tècnic/a responsable de la gestió del
manteniment del mobiliari urbà, monuments i senyalització viària.
Modificació de la denominació del lloc de treball de cap de servei d’Obres,
passant a denominar-se cap de servei d’Equipaments Municipals.
Supressió del lloc de treball de cap de secció de Planificació i
Administració.
Creació del lloc de treball de cap de secció d’Infraestructures d’Espais
Públics.
Creació del lloc de treball de cap de secció d’Edificis Educatius i
Esportius.
Creació del lloc de treball de cap de secció d’Edificis Culturals, Cívics,
Administratius i Mercats.
Creació del lloc de treball de cap de secció de Coordinació Ens
Dependents i Processos.
Valoració del lloc de treball de cap de secció d’Infraestructures.
Valoració del lloc de treball de cap de secció d’Informació de Base i
Aplicacions Corporatives.
Creació del lloc de treball de cap de secció de Joventut, Dona i Gent Gran
Activa.
Creació del lloc de treball de tècnic/a especialista de serveis personals.
Supressió dels llocs de treball de cap de servei de Participació Ciutadana i
de cap de servei de Ciutadania i Convivència i reconversió del lloc de
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-

-

treball de cap de projectes transversals a cap de Projectes Transversals,
Participació i Ciutadania.
Creació del lloc de treball de cap de secció de Participació.
Creació del lloc de treball de cap de secció de Ciutadania.
Creació del lloc de treball d’assessor/a tècnic/a de Participació i
Ciutadania.
Reconversió del lloc de treball de tècnic/a especialista de serveis
personals a tècnic/a especialista de participació.
Incloure un complement de perillositat a l’equip tècnic del Servei de
Benestar Social, que es desglossa en:
. Pels llocs de treball de grup A1 (tècnic/a de suport especialitzat/da,
psicòleg/oga, pedagog/oga, etc) un complement de 601,3 € bruts (12
pagues).
. Pels llocs de treball de grup A2 (educador/a social, treballador/a social,
tècnic/a de suport i caps de secció, etc) un complement de 566,52 € bruts
(12 pagues).
Modificació de les funcions del lloc de treball de coordinador d’Àrea de
Promoció Econòmica i Innovació.
Ampliació de les funcions del lloc de treball de coordinador/a de l’Àrea
d’Administració i Atenció Ciutadana.
Creació del lloc de treball de Especialista en Gestió Administrativa.
Modificació de la denominació dels següents llocs de treball com a
conseqüència de canvis organitzatius:

Nom del lloc de treball ACTUAL

Nom del lloc de treball PROPOSTA

ASSESSOR/A JURÍDIC/A OBRES ESPECIALITZAT

ASSESSOR/A JURÍDIC/A ESPECIALITZAT

RESPONSABLE UNITAT INSPECCIÓ MANTENIMENT

RESPONSABLE UNITAT INSPECCIÓ

CAPATÀS DE SECCIÓ D'OBRES (MANTENIMENT)

CAPATÀS

ADMINISTRATIU/VA
SERVEI
ESPECIALITZAT
T.ESP. DELINEANT/A OBRES

URBANISME

ADMINISTRATIU/VA ESPECIALITZAT
T.ESP. DELINEANT/A

T.ESP. DELINEANT/A SECCIÓ PLANIFICACIÓ

T.ESP. DELINEANT/A

ADMINISTRATIU/VA OBRES

ADMINISTRATIU/VA

ADMINISTRATIU/VA SERVEI D'OBRES

ADMINISTRATIU/VA

ADMINISTRATIU/VA LLICÈNCIES D’OBRES

ADMINISTRATIU/VA

AUXILIAR TECNIC/A INSPECTOR/A VIA PÚBLICA

AUXILIAR TECNIC/A INSPECTOR/A

CONSERGE MANTENIMENT I S. MPALS

CONSERGE

CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRE

CAP DE SECCIÓ D’OFICINA PRESSUPOSTÀRIA

CAP DE SECCIÓ
PRESSUP.

-

DE

COMPTABILITAT

I

Modificació dels complements específics dels llocs de treball de règim
funcionarial (en compliment de la STSJC 1323/2012, de 17 de novembre).
Modificació dels requisits del lloc de treball de psicòleg/oga de recursos
humans.
Modificació de les característiques de provisió del lloc de treball de cap de
secció d’Administració i Consergeria.
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OFICINA

S’incorpora a aquesta proposta plenària els informes tècnics i jurídic referent a la
modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2013, que justifiquen i avalen la
proposta, juntament amb la següent relació de documents:
- Annex A: Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró.
- Annex B: Notificacions a les diferents seccions sindicals i interessats.

4. Respecte els canvis que es generen com a conseqüència de la integració dels
Instituts municipals, per a l’any 2013 es proposen les següents modificacions de la
Relació de Llocs de Treball dels extints instituts municipals actualment vigents:
De l’Institut Municipal d’Esports:
-

Canvi de característiques de provisió del lloc de treball de Director/a i
modificació de la denominació: actualment les condicions d’accés
d’aquest lloc queden restringides al personal laboral amb places del grup
A2. Es proposa que puguin accedir-hi personal laboral i personal
funcionari de carrera així com també que aquest lloc passi a denominar-se
Director/a d’Esports.

De l’Institut Municipal d’Acció Cultural:
-

Reconversió del lloc de treball de Director/a-Gerent a Director/a de
Cultura.
Creació del lloc de treball de cap de festes i territori.
Creació del lloc de treball de coordinador/a de tècnic de producció.

De l’Institut Municipal de Promoció Econòmica:
-

Reconversió del lloc de treball de Director/a a Director/a de Promoció
Econòmica.

De l’Institut Municipal d’Educació:
-

-

Supressió del lloc de treball de mestre taller, subgrup C1.
Modificació de la denominació del lloc de treball de Director/a de l’Institut
Municipal d’Educació, passant a denominar-se Director/a d’Ensenyament.
Modificacions de la forma de provisió del lloc de treball de cap de servei
d’Educació i cap de servei de Gestió Econòmica i Administrativa:
actualment les condicions d’accés en ambdós llocs de treball queden
restringides al personal funcionari mitjançant lliure designació per mobilitat
interadministrativa. Es proposa que puguin accedir-hi personal laboral i
personal funcionari de carrera i que la forma de provisió sigui la Lliure
Designació.
Supressió del lloc de treball d’administratiu/va de recursos humans.
Incloure a l’apartat d’observacions “lloc a extingir” en el lloc de treball de
Netejador/a Escoles Bressol.
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D’acord amb l’art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, és competència del ple de
la Corporació l’aprovació de la plantilla del personal al servei de l’ens local.
De conformitat amb l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament del
personal al servei de les entitats locals, el ple de la Corporació també és l’òrgan
competent per efectuar l’aprovació de la relació de llocs de treball i de totes les seves
modificacions. Igualment, estableix l’esmentat article, en el seu apartat 2, que les
relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en períodes
d’exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions.
L’article 28, en el seu apartat 2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la
modificació de plantilla no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la
de l’abast concret de la modificació esmentada.
Vist que la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2013 (BOE 28.12.12), en el seu article 22.Dos relatiu al Capítol I, del Títol
III, “De los gastos del personal al servicio del sector público” disposa que:
“Dos. En el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a
31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal
como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción
aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las
menciones de esta Ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o
devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley
2/2002, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la
paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el Real
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Així mateix, a l’apartat Set de l’esmentat article 22 estableix que:
“Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores deben entenderse sin
perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con caràcter singular y
excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa
o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo”
Per tot l’anteriorment exposat, al Ple proposo l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Modificar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2012
per a l’any 2013 amb el detall que figura en els següents annexes:
a. Plantilla de funcionaris
Annex I: Plantilla de funcionaris ordenats per escales, subescales, classes i
categories.
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b. Plantilla de laborals
Annex II: Plantilla de personal laboral ordenats per grups de titulació i categoria
laboral.
c. Plantilla d’eventuals
Annex III: Plantilla personal eventual

Segon.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any
2012 per a l’any 2013, d’acord amb el detall que figura a l’annex A.
Tercer.- Publicar aquestes modificacions al BOP i al DOGC.
Quart.- Notificar els presents acords als interessats en la part que els hi afecta.”

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
Escala / Subescala / Classe
Hab. Estatal Grup N. Places Vacants Observacions
Secretari/a A1 1 0
Interventor/a A1 1 0
Tresorer/a A1 1 1
Escala / Subescala / Classe N. Places Vacants Observacions
Administració General TOTAL 148 32
Subescala Tècnica Grup N. Places Vacants Observacions
Tèc.Administració General A1 21 1
Subescala Administrativa Grup N. Places Vacants Observacions
Administratius/ves C1 82 9
Subescala Auxiliar Grup N. Places Vacants Observacions
Auxiliar A.G. C2 30 14
Subescala Subalterna Grup N. Places Vacants Observacions
Conserge AP 6 6
Ordenança AP 1 0
Subescala Tècnica de gestió Grup N. Places Vacants Observacions
T. Mig/tja Gestió AG A2 8 2
Escala / Subescala / Classe N. Places Vacants
Administració Especial TOTAL 358 54
Subescala Tècnica Grup N. Places Vacants Observacions
TAE Arquitecte/a A1 14 1
TAE Bioleg/òloga A1 1 0
TAE Economista A1 6 0
TAE Enginyer/a Superior A1 4 0
TAE Imatge A1 1 0
TAE Informació-Premsa A1 4 0
TAE Pedagog/a A1 1 1
TAE Psicòleg/òloga A1 3 2
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Assistent/a Social A2 34 7
T.Mitjà Arxiver A2 2 0
T.Mitjà Graduat Social A2 1 0
TAE Arquitecte tècnic A2 14 0
TAE Enginyer Tècnic A2 11 3
Subescala Serveis Especials
Classe Comeses especials Grup N. Places Vacants Observacions
Tècnic/a superior A1 16 6
Tècnic/a.superior informàtic/a A1 7 2
T.Mitjà Gestió A2 6 1
T.Mitjà Informàtic A2 6 0 1 plaça amortitzar després de procés selectiu Promoció interna
T.Mitjà Salut A2 2 0
TM sistemes informació territorial A2 1 0
Tècnic/a mitjà/na A2 5 5
Tècnic/a mitjà/na comunicació A2 2 0
Tècnic/a prevenció riscos lab. B A2 1 0
Delineant C1 11 0
Tèc.esp.Compres C1 1 0
Tèc.esp.Informàtic C1 3 0
Tècnic especialista Consum C1 1 0
Tècnic/a esp. inspecció fiscal C1 2 0
Tècnic/a especialista C1 3 3
Tècnic/a especialista Cadastre C1 3 0
Tècnic/a especialista Manteniment C1 1 0
Aux.Tèc.Inspector C2 6 3
Auxiliar de protocol i relacions públiques C2 1 1
Auxiliar de serveis C2 5 1
Classe Policia Local i els seus vigilants Grup N. Places Vacants Observacions
Intendent Major A1 1 0
Inspector A2 2 0
Sots-Inspector C1 3 0
Sergent C1 7 0
Caporal C2 15 1
Agent C2 150 17
Classe Personal d'Oficis Grup N. Places Vacants Observacions
Xofer Alcaldia C2 1 0
PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Categoria Grup N. Places Vacants Observacions
Advocat/da A1 1 0
Tècnic/a superior jurista A1 2 0
Psicòleg/oga A1 1 0
Tècnic/a Superior A1 14 1
Tècnic/a superior de gestió A1 1 0
Tècnic/a superior d'ocupació A1 5 0
Tècnic/a superior economista A1 1 0
Tècnic/a de cultura especialitzat/da A1 3 1
Prof. Titular secundària A A1 84 12
Tècnic/a de cultura A2 4 2
Bibliotecari/ària A2 1 0
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Prof. Titular secundària B A2 25 8
Mestre Adults A2 14 5
Tècnic/a mitjà/na programes educatius A2 2 2
Animador/a sòcio cultural B A2 4 0
Educador/a social B A2 15 7
Director/a de mercats A2 1 0
Tècnic/a mitjà/na ocupació A2 15 0
Tècnic/a mitjà/na de promoció de ciutat i comerç A2 6 0
Tècnic/a mitjà/na de salut A2 1 0
Tècnic/a mig arts escèniques A2 1 0
Tècnic/a mig manteniment i serveis A2 1 0
Tècnic/a Mig/tja Manteniment A2 2 0
Tècnic/a mig/tja S Personals A2 6 0
Tècnic/a mitjà/na serveis personals de programes A2 2 2
Tècnic/a mitjà/na A2 12 4
Tècnic/a mitjà/na de gestió A2 1 1
Educador/a de 1r cicle ed. Infantil C1 94 25
Tècnic/a especialista programes educatius C1 3 3
Tècnic/a mig/ oficial administratiu/va C1 1 0
Cap de Colla C1 4 0
Capatàs C1 7 1
Oficial 1a. C1 25 3
Administratiu/va C1 9 1
Administratiu/va Of. 1 INS C1 2 0
Administratiu/va UC C1 5 0
Oficial 1a. Administ. C1 1 0
Oficial 2a. Administ. C1 2 0
Oficial sanitari C1 1 0
Tècnic Aux. Prog. C1 1 0
Tècnic/a auxiliar de fires C1 1 0
Tècnic/a auxiliar biblioteca C1 15 8
Tècnic/a auxiliar arts escèniques C1 1 0
Tècnic/a auxiliar infraestructures C1 1 0
Tècnic/a auxiliar de cultura C1 1 1
Tècnic/a de suport C1 2 2
Tècnic/a especialista C1 8 3
Tècnic Esp.Gestió C1 1 0
Tècnic Esp.Insp.Consum C1 1 0
Tècnic Esp.Joventut C1 1 0
Tècnic/a esp Serveis Personals C1 1 0
Tècnic/a especialista de programa C1 3 3
Cap de conserges C2 1 0 1 plaça a amortitzar després de Promoció interna
Agent Executiu C2 5 0
Aux.Administratiu/va C2 10 1 1 plaça a amortitzar després de Promoció interna
Auxiliar administratiu/va INS C2 1 0
Auxiliar administratiu/va CFA C2 1 1
Auxiliar administratiu/va UC C2 4 3
Ajudant de serveis (Teatre) C2 3 0
Ajudant de serveis C2 13 4
Auxiliar de serveis C2 32 13
Oficial 2a. C2 4 1
Telefonista C2 1 0
Treballador/a Familiar C2 9 0
Taquiller/a C2 1 0
Conserge AP 7 0
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Conserge-mantenidor AP 13 9 11 places a amortitzar després de Promoció Interna
Peó especialista AP 17 0
Peó de mercat AP 1 0
Peons AP 5 5
Conserge CEIP/CFA AP 25 10
Conserge INS AP 4 2
Netejador/a AP 4 0

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
Denominació Places Ocupades Vacants
Coordinador/a General 1 1 0
Coordinador/a Relacions Institucionals 1 1 0
Coordinador/a Àrea Participació i Serveis a les Persones 1 1 0
Coordinador/a Àrea Serveis Territorials i Via Pública 1 1 0
Coordinador/a Àrea Administraciói Atenció Ciutadana 1 1 0
Coordinador/a Àrea Promoció Econòmica i Innovació 1 1 0
Director/a d'Ensenyament 1 1 0
TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7 7 0

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, opina que ens trobem davant d’una proposta complexa, àmplia. Des de l’any
passat que no s’havien fet modificacions d’aquest caire.
Com ha dit el Sr. Reixach, s’hi incorpora el pagament de l’1%. Un 1% que, tal com ha
dictat una sentència, haurà de passar a cobrar el personal funcionari de la casa.
D’altra banda, lamento que es discrimini el personal laboral —un greuge
comparatiu— perquè també havien reclamat aquest augment de l’1% i no se’ls ha
donat. Són coses de jutges, però també coses de polítics, ja que només cal voluntat
política per tal de tractar per igual els treballadors funcionaris i els laborals.
Respecte a les places, veiem que s’ha generat un estalvi important, a base
d’amortitzacions que vénen marcades pel Reial Decret i que, per tant, s’han de fer,
però l’oferta pública continua igual i continua la necessitat de tenir personal per donar
una resposta de qualitat a les necessitats ciutadanes. Haurem d’esperar que canviïn
les lleis per a crear les places que ens calen.
Pel que fa a la relació de llocs de treball, nosaltres no hi veiem l’estalvi. De fet, no n’hi
ha, sinó un increment de despesa, modificacions i creacions de nous llocs de treball.
Tal com diuen els informes, els nous llocs s’han de crear ajustant-se a criteris de
racionalitat, economia i eficàcia. En alguns casos s’ha fet però en d’altres, no. Per
exemple, a la part de l’àrea de Participació i Serveis a les Persones s’han suprimit 2
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llocs de treball —el cap de Servei de Participació i el cap de Servei de Ciutadania—,
la qual cosa suposa un estalvi de 45.000 euros. Però jo no he sabut trobar en el
decalat de costos on surt el nou cap de Projectes Transversals, que aglutinarà els
dos anteriors. Suposo que ja deuria estar incorporat en una anterior modificació. De
vegades això maquilla les dades, perquè si en figurés el cost potser veuríem que
l’estalvi no és tan gran.
Quant a l’àrea de Serveis Territorials i Via Pública, hi ha modificacions amb nous llocs
de treball amb un augment de 23.000 euros. A l’àrea d’Administració i Atenció
Ciutadana, modificacions amb nous llocs de treball, amb un increment de la despesa
de quasi 12.000 euros. I Promoció Econòmica queda igual.
Valoració general: Crec que falta treball de base i sobretot a Serveis Socials i en
l’àmbit de Cultura. A Cultura passem uns quatre mesos —propers a Les Santes— en
què els tècnics fan moltes hores extres. I aquestes tasques haurien de tenir un suport
per descarregar pressió i hores acumulades, la qual cosa es podria fer amb el reforç
de contractes temporals. Les Santes són cada any i això és previsible. Els diners
podrien sortir dels que es paguen en hores extres i estalviant deixant de fer nous llocs
de treball directius que es creen i que suposen augment de sous. Per exemple, hi ha
un cap de Festes i Territori que suposarà un augment de quasi 14.000 euros a l’any i
un nou coordinador de Tècnic de Producció que suposarà un augment salarial de
més de 7.000 euros anuals. Són càrrecs mitjans directius que no creiem que siguin
tan necessaris com el personal de base i que suposen un augment de sous.
En referència a les modificacions d’inspeccions, no s’han fet les modificacions amb
criteris per igual a tots els inspectors. Sí que en alguns casos concrets s’han millorat
les condicions de treball i de sou, però hi ha tots els altres, com el de Manteniment,
Via Pública i els interins, que queden discriminats. A Manteniment ara no hi ha volum
de feina i s’han reubicat amb un augment de sou, la qual cosa no l’entenc.
Crec que en alguns casos no s’ha fet una anàlisi de quines són les necessitats reals
de les diferents àrees. I fins i tot en algun cas sembla que s’hagin creat llocs de treball
a mida. En resum, no necessitem més gent per dirigir sinó per fer feina de base. Una
feina de base que en els últims anys ha empitjorat perquè les condicions laborals són
pitjors i el volum de feina ha augmentat.
Finalment, pel que fa a Serveis Socials, hi ha l’increment de perillositat, que la
plantilla es mereix, però és un increment que no caldria que estigués dins d’aquest
document que se’ns presenta. Penso que s’ha de pagar per llei perquè els pertoca.
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Per tant, malgrat hi ha coses amb les quals estic d’acord, inicialment no puc votar a
favor d’una proposta que em genera moltes contradiccions.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, diu que els que vénen de l’empresa privada
troben força complexa tota la terminologia de l’administració pública, sobretot en
temes de plantilla. És per això que hem necessitat una profunda explicació, que
agraïm tant al regidor com al seu equip. Un dels aspectes que nosaltres sempre hem
valorat com a molt positiu i necessari en qualsevol proposta del govern i que tingui a
veure amb el personal és que tot allò que afecti directament els treballadors estigui
negociat, debatut i, sobretot, acordat amb la representació laboral, si és possible.
Això ha succeït en aquest cas i, a més, està refrendat per unanimitat de totes les
forces sindicals.
És evident que hi ha coses que no ens acaben d’agradar. N’hi ha de positives, com el
fet que es manté la plantilla, però també és cert que ho és a canvi que els que es
queden estiguin suplint feines de gent que ha marxat, ja sigui per jubilacions o per no
renovacions de contracte. I aquesta sobrecàrrega de feina els perjudica. Tot i així,
l’acord preveu la possibilitat de reprendre les negociacions una vegada passi aquest
tràmit si s’aprova. Es té previst millorar els procediments de valoració, una cosa que
serà molt necessària per recollir aquests increments. També es té previst parlar de la
provisió de llocs de treball i, en aquest sentit, ens sembla positiu.
El creixement de l’organigrama per la part dels comandaments no ens acaba de
convèncer i pensem que deixa els llocs de base una mica desassistits. Caldria
repassar aquesta qüestió. Però estem en un acord global i, per tant, sempre hi haurà
coses que no ens acabaran d’agradar. En conjunt, doncs, pensem que el fet d’haver
arribat a aquest punt després de molts mesos de negociació és positiu.
Per tot plegat, ens unirem a aquest acord amb el nostre vot favorable.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
agraeix tota la documentació facilitada respecte d’aquesta qüestió i l’explicació que
se’ls va donar a la comissió informativa corresponent per part de la responsable de
Recursos Humans. Ella ens va comentar que des del setembre del 2012 no s’havia
patit cap modificació. I ara, atès que hi ha hagut variacions i reajustos per jubilacions
—que no es cobreixen amb nou personal—, es procedeix a aquestes modificacions.
Nosaltres lamentem, en aquest aspecte, la sobrecàrrega que tindrà el personal de la
casa, la qual cosa creiem que afectarà negativament la qualitat del servei que puguin
prestar aquestes persones. Després d’estudiar l’informe, nosaltres ens hi abstindrem.
D’una banda, perquè tenim en compte el consens que hi ha hagut a les 7 o 8
reunions que s’han produït entre les parts implicades. I, de l’altra, perquè un dels
motius pels quals nosaltres votem en contra dels pressupostos del consistori és
l’estructura municipal —les àrees, els serveis...— i també per alguns càrrecs que hi
ha a l’Ajuntament i que avui es porten a modificació i votació. Com que no volem
parlar de cap càrrec en concret ni faltar el respecte a ningú, ens hi abstindrem.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, també agraeix a la cap de Recursos Humans les explicacions donades a
la comissió informativa, perquè és un tema complicat. Sovint hem parlat en aquest ple
d’allò que fa que la gent en general s’allunyi de la política i aquest seria un exemple.
La primera reflexió és que la primera de les propostes que vostès ens fan, que és
reconvertir una plaça de conserge-mantenidor en una plaça de tècnic en Protecció
Civil, és difícil d’entendre per la gran majoria de ciutadans, malgrat sigui lògic en el
llenguatge administratiu.
La segona reflexió és que és cert que aquesta proposta està dins d’un marc
econòmic complicat, però també ho és que s’han dit algunes coses que m’agradaria
puntualitzar i ho faré més endavant. Entenc que s’han fet filigranes per lligar-ho tot i
que el Sr. Reixach també s’ha esmerçat a explicar-ho i, per aquest motiu, avanço que
nosaltres no hi votarem en contra.
La tercera reflexió és que, malgrat el que acabo de dir, tenim la sensació que estem
davant d’una segona proposta de cartipàs des del juliol del 2011. Entenem que

36

aquesta relació de treballs obeeix més aviat a unes necessitats organitzatives pròpies
i legítimes del Govern de la ciutat.
Tornant a la segona reflexió vull comentar que ens porten aquesta proposta en un
moment que coincideix amb les 125 places que acaba de treure l’Ajuntament de
Barcelona per augmentar la seva plantilla i que ja anuncio que molt probablement
suposarà que una part, o alguns dels nostres agents policials, marxin de Mataró. A
més, l’Ajuntament d’Hospitalet també ha tret 13 o 15 places a concurs.
Per tant, la culpa de tot això no és del Decret del 2011, la culpa és del dèficit que té
aquest Ajuntament, que no pot treure a concurs o cobrir aquestes places. De fet,
respecte a la plantilla, se’ns diu que aplicant el rati corresponent d’1,5 policies per
cada 1.000 habitants, hauríem de tenir 186 agents, dels que tenim 173 places fetes.
Cobertes per funcionaris de carrera n’hi ha 157 i tenim 11 vacants. És a dir, a part de
les 13 que ens faltarien, d’aquestes 173, 10 no les tenim cobertes perquè n’hi ha una
que està amb un interí.
En definitiva, no hi votarem en contra perquè legítimament el Govern pot reorganitzarse com cregui oportú, però tampoc hi votarem favorablement perquè sovint hem
comentat el tema de les places i se’ns ha dit que el motiu era el Decret del 2011, cosa
que no és certa. Ens hi abstindrem, doncs, i els demanem que ho interpretin com un
vot de confiança.

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, recorda que
l’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà i en una conjuntura de
dificultats com l’actual pren més rellevància que mai. L’objectiu de prestar un servei
de qualitat als ciutadans sempre ha estat el motor d’aquesta administració i això fa
que s’hagi d’intentar adaptar, més enllà del que ens és habitual i obligatori, per donar
resposta a les necessitats del moment.
Aquesta vegada, amb aquesta proposta de modificació de plantilla i de relació de
llocs de treball, creiem que hi ha dues realitats que haurien de determinar-la. Una
seria l’impacte d’integració dels antics organismes autònoms en l’estructura
municipal. Cal reconèixer que és molta la feina feta l’últim any per intentar adaptar de
la millor manera possible l’organització existent a les noves incorporacions, sense
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afectar el servei prestat a la ciutadania. Per aconseguir-ho, la implicació dels
treballadors està resultant cabdal i hem d’agrair la predisposició de tothom, amb el
convenciment, però, que encara ens queda feina per acabar d’encaixar-ho tot.
La segona realitat és que estem situats en una conjuntura difícil; una crisi amb
efectes dramàtics sobre les famílies i empreses, que reclama de nosaltres noves
respostes a aquestes noves necessitats. Però també la repercussió que la pròpia crisi
té sobre l’administració: d’una banda, les diverses rebaixes en les retribucions de tot
el personal, el municipal i el de les empreses públiques. Ha comportat també grans
restriccions per cobrir les vacants que s’han anat produint per jubilacions, la qual cosa
ha significat reassignar funcions entre el personal existent. És a dir, tothom, amb
major o menor mesura, ha vist retocades les seves funcions i les circumstàncies en
què les ha de desenvolupar.
Aquests són els dos motius que nosaltres creiem que haurien d’haver impulsat
aquesta modificació. La proposta recull en part aquests elements: hi ha modificacions
com poden ser la reorganització dels Serveis Municipals i Obres, creació de nous
llocs de treball a Cultura, complement de perillositat per als treballadors dels Serveis
Socials, etc. També s’ha negociat amb la part social i a l’acta de la darrera sessió de
la mesa negociadora, veiem com hi ha la signatura de tres de les seccions dels
representants sindicals de l’Ajuntament i, per tant, reconeixem la feina feta i acceptem
i valorem l’esforç per acostar posicions amb la part social.
Aquesta proposta segurament millora la situació d’abans, malgrat no dóna resposta a
tots els elements que seria necessari abordar. És per això que entenem que a partir
de demà hem de continuar treballant per millorar i trobar-nos amb la part social.
No obstant això, la proposta recull una altra part que creiem que no es correspon amb
aquests objectius, com ara desfer canvis que vostès mateixos van decidir al gener de
l’any passat: tornar a separar allò que van considerar imprescindible unir, o bé
reconèixer uns elements en uns àmbits però no en d’altres, com en el cas del tècnic
auxiliar inspector, que reconeix una major retribució en l’àmbit de Llicències però no
en l’àmbit d’Espai Públic, etc.
El Govern municipal té la potestat per poder definir i aplicar l’estructura més
adequada per poder desenvolupar els objectius que ha definit. L’organització de
l’estructura municipal és una eina molt important per executar les polítiques que el
Govern defineix com a prioritàries. Respectem les seves decisions des del principi del
mandat però no compartim alguns dels seus plantejaments.
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Per nosaltres, des del reconeixement de la professionalitat de tots els treballadors de
la casa i agraint la seva gran implicació, considerem que ara no és prioritari tenir un
adjunt de coordinador de l’àrea de Serveis Territorials en l’àmbit d’Urbanisme, i més
tenint en compte que no tenim ningú com a responsable de l’àrea de Via Pública, un
àmbit que cal cuidar especialment, com el de Manteniment. Tampoc veiem
adequades algunes de les valoracions d’alguns dels llocs de treball que vostès
presenten, com ara el de l’adjunt d’Urbanisme o el de cap d’Informació Urbanístic,
perquè creiem que estan poc justificats.
Més enllà del que no ens convenç, hi ha coses que trobem a faltar. Pensem que les
prioritats haurien de ser l’ocupació, l’atenció social i la seguretat. Ho hem dit en
moltes ocasions i continuarem insistint-hi. És per això que per a nosaltres en l’àmbit
intern les prioritats haurien de ser intentar reforçar els recursos dels Serveis Socials i
de la Policia Local, és a dir, cuidar molt l’atenció directa a la ciutadania. Creiem que
aquesta proposta no vetlla prou per aquests dos àmbits, no utilitza al màxim les eines
al nostre abast per millorar els seus recursos. Per nosaltres és imprescindible cobrir
les vacants de la Policia Local, per exemple, més que no pas crear llocs en àmbits
com la Cultura. És una qüestió de prioritats.
Tampoc ens ha agradat gaire que d’un tema tan important com aquest, que vostès
han treballat durant molts mesos, se’ns hagi informat amb tan poc temps i quan molts
dels canvis ja estaven en vigor des del mes de gener. Lamentem dir que de nou ens
trobem davant d’una manca de transparència i voluntat de diàleg per part seva,
malgrat he de reconèixer que el Sr. Reixach ha tingut molt d’interès en les últimes
setmanes. En definitiva, valorant que el que avui aprovem significa un avenç respecte
a la situació anterior, i sobretot agraint l’esforç i dedicació de la part social, malgrat no
poder compartir del tot la proposta, avui el nostre grup municipal s’hi abstindrà.

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
puntualitza, en referència a l’equilibri entre la part social i la part de l’Ajuntament en
l’acord que s’ha aconseguit, que, d’una banda, hi ha la Llei de Pressupostos estatal
de l’any passat per la qual les plantilles no es poden augmentar, i, de l’altra, sorgeix
tota una normativa que t’obliga a cobrir determinats llocs dins l’Ajuntament. Per
exemple, el Decret 82/2010, de Protecció Civil, que obliga a posar un tècnic de
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Protecció Civil per cada 100.000 habitants. La qual cosa vol dir que a Mataró tenim
una persona que durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, ha de portar el
mòbil a sobre per si passa qualsevol cosa. Evidentment no podem permetre que una
persona assumeixi tot aquest pes en solitari i, per tant, no és d’estranyar que una
plaça de conserge es transformi en un tècnic de Protecció Civil, ja que és per cobrir
aquestes necessitats.
També cal tenir present que el personal d’un Ajuntament és un organisme viu, on es
produeixen constantment molts canvis i, per tant, la plantilla i la relació de llocs de
treball és un expedient obert.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (8) i corresponent als membres del
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:

16,

corresponent

als

membres

Socialista

(8),

corresponent

municipal

del

Partit

corresponent

als

als

Popular

membres

del

del

grup

membres
de

municipal
del

Catalunya

grup

grup
(5)

municipal

i
de

Plataforma per Catalunya (3).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

7 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PGOM REFERENT A LA

TITULARITAT DEL SISTEMA

D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS – CLAU E.
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La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament el 7 de març de 2013, va aprovar inicialment la modificació
puntual del Pla general d’ordenació de Mataró, referent a la titularitat del sistema
d’equipaments comunitaris i en concret el redactat de l’article 275 de les Normes
urbanístiques del Pla general d’ordenació. Així com la pròrroga per un any més, fins
el 19 de març de 2014, de la suspensió de les tramitacions de projectes de gestió
urbanística en l’àmbit delimitat per plànol, relatiu a l’equipament del passatge de
Baldomer Vila.
En període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
En relació al redactat del document s’han revisat alguns aspectes del seu contingut
per tal de fer-ho més aclaridor i s’ha incorporat un nou text de la disposició transitòria
quarta de les NNUU del Pla General que fa referència als equipaments de titularitat
privada que s’ha ajustat a la nova regulació que es proposa.
Concretament:
-

S’ha incorporat a l’article 75 un nou apartat per diferenciar la definició i
casuístiques dels equipaments públics, apartat 2, respecte els
equipaments de titularitat privada que es proposen apartat 3.

-

S’ha aclarit en el redactat, l’apartat 4 en el sentit que quan hi hagi la
necessitat d’implantar un nou equipament públic per part de l’Administració
pública en un sòl privat qualificat d’equipament comunitari, aquesta haurà
d’elaborar i tramitar un Pla Especial per legitimar i justificar l’actuació
expropiadora.

-

S’ha adequat la disposició transitòria quarta de les NNUU del Pla General
a la nova regulació que admet la titularitat privada d’alguns equipaments
en el sentit de mantenir únicament l’apartat 3 que fa referència al cas
d’edificis actualment destinats a equipaments de titularitat privada, en els
que complementàriament existeixen usos terciaris que es poden mantenir,
sempre i quan no es modifiqui l’ús ni la titularitat actual de l’equipament.

Els nous redactats, en relació a l’aprovació inicial, de la normativa indicada no
representen un canvi substancial, en quant no adopta nous criteris respecte a
l'estructura general o al model d'ordenació del territori, ni a la classificació del sòl,
d’acord amb l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei d'urbanisme.
Vistos els informes precedent; la normativa esmentada, i els articles 79 i 96 del
Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,
proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació
de Mataró, referent a la TITULARITAT DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS
COMUNITARIS i en concret el redactat de l’article 275 i de la disposició transitòria
quarta de les Normes urbanístiques del Pla general, efectuat pels serveis tècnics
municipals d’Urbanisme.
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document
tècnic en suport informàtic.
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades
segons l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament
Orgànic Municipal, així com als Ajuntaments el terme municipal dels quals confini
amb Mataró. “

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, diu que per ells un equipament públic s’ha de desenvolupar en un espai
públic i ha de ser de gestió pública. Dit això, entenem aquest cas concret de l’illa de
les escoles Peramàs-Miquel Biada, on hi ha una amenaça d’haver d’executar una
expropiació, cosa que ara, per la situació de les arques municipals, és inviable.
Entenem que s’abordi el tema però no estem d’acord amb les maneres. El que es fa
és generalitzar aquest cas concret amb una modificació de Pla General i, per tant,
s’amplia al conjunt de la ciutat i com a modificació perpètua. Aquells espais on fins
ara estava previst situar-hi equipaments públics, d’ara en endavant podran ser
equipaments privats. Això s’emmarca dins d’una política neoliberal que no compartim.
El que sí que compartim és que s’hi ha de fer alguna cosa i s’ha d’evitar que
l’Ajuntament hagi d’executar una expropiació que ara mateix no és viable.
La nostra proposta és que es faci una modificació puntual per evitar aquest cas
concret i que es deixi la resta de la ciutat com està, tal com determina el Pla General.
Per tot plegat, ens hi abstindrem.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, valora positivament el fet que hi hagi hagut una
sèrie de modificacions que eviten mals majors i, per tant, pensa que està molt més
continguda i limitada la possibilitat que això passi.
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El que sí que voli recordar a la Sra. Rodríguez és que a la meva intervenció del 7 de
març li vaig demanar l’elaboració d’un estudi del catàleg d’equipaments comunitaris i
la definició dels seus usos. Era un tema important per a nosaltres per acabar de
definir tots els espais que tenim i els seus usos, i ara li torno a reclamar. Ara mateix
ens sembla que amb les modificacions que s’estan aplicant, el nostre vot, que llavors
va ser d’abstenció, ara passaria a favorable.

A la senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sostenibilitat, en referència a la intervenció del Sr. Safont-Tria, li sembla
que malgrat els esforços que s’han fet no s’ha acabat d’entendre el que realment
s’està fent. Els equipaments de titularitat pública ho continuaran sent; no hi ha cap
dubte i així s’expressa. El que estem dient és que els que són de titularitat privada en
aquests moments puguin expropiar-se o no, però que puguin continuar sent de
titularitat privada. És a dir, si hi ha un espai que està qualificat d’equipament, com ara
un gimnàs, i que en aquests moments és privat, que no tinguem l’obligació d’acabar
expropiant com a Ajuntament. No s’està canviant res ideològic amb aquesta
modificació.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

26,

corresponent als membres del grup municipal de

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

als

membres

del

grup

municipal

de

Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

1, corresponent al membre del grup municipal de
Candidatura d’Unitat Popular.
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8 - SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER L’ESTUDI DE L’ÚS
“D’ESTACIÓ

DE

SERVEIS”

(BENZINERES)

EN

EL

PLA

GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL.
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Actualment a la ciutat de Mataró hi ha implantades un total de 15 instal·lacions de
distribució de carburants -distribuïdes segons s’indica en el plànol ANNEX 1-,
majoritàriament situades a la zona de ponent.
Les implantades en els últims anys, ho han estat en els nous sectors industrials
desenvolupats, completant la distribució geogràfica d’aquests serveis en tot el territori
del terme municipal.
La dades relatives al nombre de benzineres per població i vehicle (segons població i
vehicles de motor a 2011) son les següents:
Mitjana província de Barcelona: Rati habit/E.S. 8.933
Rati Veh/E.S. 5.815
Mataró:

Rati habit/E.S. 8.258
Rati Veh/E.S. 5.123

Darrerament han proliferat les sol·licituds per aquestes instal·lacions en la modalitat i
règim d’autoservei, concentrades en la zona industrial de ponent (Pla d’en Boet,
Hortes del Camí Ral, El Rengle) on també, hi ha una gran concentració d’usos
recreatius.
Segons el Pla General vigent -amb text refós del 16 de març de 2005-, les
instal·lacions de subministrament de carburant, s’entenen incloses en l’ús específic
de “serveis tècnics”, definit en l’art. 130.16 de les NNUU i pel que fa a la compatibilitat
de la seva implantació, segons la zonificació, l’ús específic de serveis tècnics és
admès a totes les zones industrials.
D’una banda, la tendència, tan de la normativa estatal –RDL 4/2013- com de la
Directiva Europea de Serveis, és la de potenciar la liberalització del mercat.
Així el RDL 4/2013, de 22 de febrer, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, estableix, entre altres :
•

Que les administracions autonòmiques, en l’exercici de les seves
competències, hauran de garantir que els actes de control de la implantació
d’instal·lacions de subministrament de carburants, s’integrin en un
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•
•

procediment únic a resoldre en un termini màxim de 8 mesos –la no resolució,
s’entén estimatòria-.
Que el planejament o altres instruments de planificació territorial no podran
regular aspectes tècnics o exigir una tecnològica concreta.
Al marge del planejament urbanístic local, les instal·lacions de
subministrament de carburants seran compatibles en zones on l’ús comercial
és admès, a més a més de les zones industrials i dels establiments
d’inspecció de vehicles.

D’altra banda, la convivència de les estacions de subministrament de carburants amb
altres usos, pot comportar un grau de molèsties / conseqüències no desitjables,
concretament :
•
•

No totes les zones comercials poden admetre la implantació d’instal·lacions de
subministrament de carburant. Aquestes instal·lacions podrien entrar en
contradicció amb el pla de mobilitat local i les zones de prioritat invertida.
En la zona industrial de ponent, la proliferació d’implantació d’instal·lacions
d’autoservei pot ajudar a increment els problemes de seguretat que es deriven
de l’ús recreatiu àmpliament estès a la zona.

Es per aquest motiu que es fa necessari l’estudi de la implantació futura d’aquests
serveis en el terme municipal de Mataró, així com la identificació del punts mes
adequats per a les noves implantacions, cara a aconseguir una distribució pel territori
municipal equilibrada, coherent i sostenible.
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’informe proposta, l’informe jurídic i el que
disposen els articles 73 i 74 del decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el Tex
refós de la llei d’Urbanisme, 1 102 i 103 del reglament d’aquesta Llei, PROPOSO al
Ple municipal l’adopció, si s’escau dels següents ACORDS:
Primer.- Iniciar els estudis i treballs necessaris per tal de determinar la necessitat de
reformar la normativa del Pla general d’ordenació municipal que afecta la implantació
d’instal·lacions de subministrament de carburants al detall.
Segon.- Suspendre en tot el terme municipal, durant els estudis i com a màxim per
un any, l’atorgament de les llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lacions o ampliació d’activitats
o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes amb l’activitat sotmesa
a estudi, d’acord amb els article 73.1 i 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Tercer:- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels
diaris de mes divulgació a Catalunya.
Quart.- Notificar la present resolució al Servei de Llicències, a l’IMPEM i altres
possibles interessats.”
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, està plenament d’acord amb aquesta moratòria. Cal recordar que la benzina
és molt cara perquè paguem molts impostos. Uns impostos que marxen i no
reverteixen en el territori. A part d’això, aquestes iniciatives low cost hem de recordar
que no generen llocs de treball i que és pertinent reflexionar sobre quin és el model
que volem per a la nostra ciutat. Nosaltres anem més enllà i hauríem de començar a
plantejar-nos sistemes alternatius que no fossin tan contaminants i generessin
energia a través d’altres fonts. També vull denunciar aquestes directives europees
que envaeixen l’autonomia local i limiten la nostra capacitat d’acció a l’hora de
dibuixar la ciutat. En aquest cas, és una imposició que mutila la capacitat local.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, confirma que al seu grup els sembla molt bé la
suspensió, perquè cal mirar-s’ho amb calma i bons ulls. Això s’inscriu dins del RD
4/2012, que parla de “medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo”. Crec que aquestes benzineres d’autoservei
el que no fan, almenys directament, és crear molta ocupació. És més, segurament
faran que altres benzineres que en aquests moments estan actuant a la ciutat puguin
plantejar-se canviar a aquest sistema o bé fer fora als seus empleats. Per tant, cal
anar amb cautela.
M’ha cridat l’atenció que el RD diu que el planejament que es faci no podrà regular
aspectes tècnics o exigir una tecnologia concreta. Jo no sé si això es refereix al fet
que no podrem instal·lar gasolineres amb serveis amb punts d’electricitat o altres que
es considerin que no són pròpiament els de la benzina convencional. Crec que aniria
en detriment del benestar de la ciutadania, perquè, s’ha dit abans i ho comparteixo,
hem d’anar, no a omplir de benzineres el nostre municipi, sinó que hem d’apostar per
energies alternatives que millorin la qualitat ambiental. A Mataró som capdavanters
en aquests temes i en l’assoliment dels compromisos de l’Agenda 21. D’altra banda,
si parlem de ràtios, en aquest sentit la ciutat està molt ben abastida de benzineres.
Potser la distribució no és la més idònia, però ens ho hem de mirar amb calma. El
nostre vot serà favorable.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
posiciona el seu vot a favor de la proposta. Hi estem d’acord, atès que és una
suspensió temporal per poder estudiar la necessitat de reformar la normativa de Pla
General que afecta la implantació de gasolineres. Creiem que s’ha de fer l’estudi per
poder arribar a limitar o no la ubicació de noves benzineres. I més tenint en compte
que aquestes 4 o 5 sol·licituds de gasolineres ho són de low cost. És a dir, on
pràcticament no es generen llocs de treball i el que farien és fer una competència
deslleial o comportament anticompetitiu cap a les altres benzineres. Per tant, hi
votarem a favor.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, anuncia que trencarà el consens per raons diverses.
En primer lloc, no ens agrada perquè ens dóna la sensació que al darrere hi ha una
certa pressió. Ens consta que això no només ha succeït a Mataró, sinó que hi ha
hagut mocions o iniciatives d’aquest tipus també a altres ciutats. És cert que les
benzineres low cost generen menys llocs d’ocupació, però hem de pensar que al seu
dia les gasolineres tenien personal que servia la benzina i va arribar un dia que van
deixar de tenir aquests empleats. I no per això vam agafar aquest argument per no
permetre la instal·lació a la ciutat d’algunes benzineres. En tot cas, el que podem fer,
donat que a la ciutat encara en queda una d’aquelles com a mínim, és omplir el
dipòsit allà. A més, aquest matí, a la Mesa de Contractació, hem anat a buscar el
preu més barat en subministrament de benzina per al parc mòbil de l’Ajuntament i les
empreses associades. I resulta que el preu més barat en aquesta ciutat és
precisament el d’una de les últimes benzineres low cost que s’ha instal·lat. Per tant, el
que no sembla lògic és que el que fa aquesta administració no ho puguin fer els
ciutadans, tot i que entenem les reserves que tots puguem tenir perquè no s’hi
instal·lin en àrees de divertiment, recreatives, etc. Però els recordo que ja en tenim un
parell: una d’elles a l’Eixample de la ciutat, en una de les vies més importants i
habitades, i una altra amb un munt d’habitatges a sobre.
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Per tant, estem parlant d’introduir elements limitatius de la competència, que al final el
que genera és un abaratiment de costos d’unes empreses que fan de lobby i fan
trampes amb el preu —cada dilluns pacten els preus que apugen el cap de
setmana—. Jo puc entendre que fem una moratòria per estudiar el tema, però no ens
sembla bé que com a administració fem quelcom que no els permetem als ciutadans.
A més, si això ha de suposar que els preus siguin més barats, tampoc està
malament. Amb arguments semblants, podríem introduir-ho a molts més establiments
que generen altres tipus de conseqüències. D’altra banda, algunes benzineres de les
que ja estan funcionant s’han convertit pràcticament en supermercats i, per tant, els
fan la competència a altres establiments d’aquesta mena. Finalment, és cert que la
major part del preu del carburant són impostos, però impostos que són necessaris per
fer propostes semblants a la de, per exemple, abaratir el preu de les samarretes de
Les Santes, que segurament en part estan finançades.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot
favorable a l’estudi. Més enllà del que s’ha dit, també cal considerar altres aspectes.
Cada benzinera que hi pugui haver a la ciutat és un punt de risc i cada transport d’un
tanc ple d’un element com la benzina o el gasoil és un altre element de risc. A la
ciutat tenim un plànol amb els elements de risc químics o per benzineres i, per tant,
cal que aquest estudi consideri la perillositat tant dels elements que es transporten
com dels punts d’instal·lació d’aquests establiments.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres
del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent

al

membre

del

Candidatura d’Unitat Popular (1).
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grup

municipal

de

Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

5, corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

9 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE VARIS
ARTICLES DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES.
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació,
presenta la proposta següent:
“Per decret de 3 de juny de 2013 ha estat aprovat l’avantprojecte de modificació de
varis articles de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques, davant la
necessitat de potenciar la xarxa de calor i fred de Mataró, anomenada tub verd, i
clarificar o modificar altres articles en relació a les actuacions sotmeses a llicència o a
comunicació prèvia. Les modificacions consisteixen en:
1) Incorporar un punt a l’article 34, sobre requisits documentals en llicències d’obres
majors, abans de l’apartat 14 que passa a ser el 15, conforme cal aportar la
justificació del sistema de climatització i de producció d’aigua calenta sanitària
escollit, en edificis nous que disposin d’una instal·lació tèrmica amb potència nominal
en generació de calor o fred superior a 70 kW i que la seva superfície útil sigui
superior a 1.000 m2. A fi d’exigir la utilització de mitjans de climatització, com a
mínim, mediambientalment tan eficients com la xarxa pública del Tub Verd. Conforme
preveu la Instrucció Tècnica 1.2.3 del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.
2) Modificar les actuacions i substituir la presentació de projecte tècnic per
documentació gràfica signada per tècnic, a l’article 33, sobre requisits documentals
en comunicacions prèvies, en que s’exigeix més documentació en casos especials.
3) Modificar una sèrie d’articles a fi clarificar o modificar –en el cas de les façanes
posteriors– les actuacions que són objecte de llicència o de comunicació prèvia en
relació a actuacions en cobertes, terrats, façanes i instal·lacions.
La modificació de l’Ordenança ha estat traslladada als grups municipals i diferents
serveis municipals als efectes de presentació d’esmenes, sense que n’hagin
presentat dins de termini.
Vistos els informes precedents; la normativa esmentada; l’article 73.10 Reglament
Orgànic Municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985 Reguladora de les
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bases de règim local; i article 179 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de varis articles de l’Ordenança municipal
de llicències urbanístiques, que incorpora requisits documentals en determinades
llicències d’obres majors de justificació del sistema de climatització i de producció
d’aigua calenta sanitària escollit, i clarifica o modifica altres articles en relació a les
actuacions sotmeses a llicència o a comunicació prèvia.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè
puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança en cas de no presentar-se
reclamacions ni suggeriments.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, comença dient que en aquesta proposta hi ha diversos temes.
Primer parlàvem de promocionar el Tub Verd. Més que promocionar, el que s’ha
incorporat són unes mesures concretes que no és només la promoció, sinó un seguit
d’imposicions, com és, en aquest cas, un requisit d’una justificació per tal que els
edificis de més de 1.000 m2 hagin de justificar que com a mínim mediambientalment
es gestionaran amb la mateixa eficiència que el Tub Verd.
Vostès saben que nosaltres amb el Tub Verd discrepem que sigui tan eficient
mediambientalment, bàsicament perquè funciona inicialment a partir de l’energia
procedent d’incinerar la brossa, la qual cosa és tòxica i insostenible a nivell
mediambiental. Una altra cosa seria que aquest Tub Verd generés energia a través
d’energies renovables, cosa que també hem proposat. En segon lloc, hi ha també
modificacions per obres menors i majors, que en principi no veiem malament i que
inicialment poden facilitar aquestes activitats. Com que hi ha dos o tres punts i en uns
hi estem a favor i en altres en contra, el nostre posicionament serà d’abstenció.

El senyor Joan Mora, alcalde president, aclareix que la incineradora no és tòxica.
Segurament és més tòxic el seu tractor que no pas el fum que surt per la
incineradora. En fem el debat quan vulgui.
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, troba positiu que aquest govern continuï amb
l’aposta que van engegar els governs d’esquerra a la ciutat per les energies eficients.
Recordem que Mataró és un dels municipis de Catalunya líders en la promoció de
xarxes urbanes de calor i fred, i un dels pocs que disposa d’una instal·lació com el
Tub Verd. Per tant, no només el Tub Verd contribueix al compliment dels
compromisos de l’Ajuntament d’incentivar l’estalvi energètic, sinó també d’usar
energies renovables i reduir les emissions de CO2. Totes aquelles iniciatives que
vagin en la línia de promoure, incentivar i apostar per aquest tipus d’energies seran
benvingudes per part nostra. Pel que fa a la segona part d’aquestes modificacions, no
tenim res en contra que s’agilitzin tots els tràmits per tal que l’economia avanci. En
aquest punt nosaltres els donarem el nostre vot favorable.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, recorda en referència al punt anterior, que el 60% dels impostos especials
es queden al tram autonòmic. Per tant, el 60% dels impostos de la benzina es queden
a Catalunya. Això que “Espanya ens roba” s’ha de dir amb una mica de fonament.
Nosaltres votarem favorablement als dos punts, però no ens agraden les formes del
tema del Tub Verd, és a dir, introduir elements que dificultin la competència, perquè
això és el que fa al final el fet d’abaratir preus. Tot el que sigui establir limitacions a
allò que la gent pugui triar ens molesta. En referència al tema del Tub Verd —que té
prou importància ni que sigui pels cents de milions d’euros que ens costa a la ciutat
cada any aquesta aposta i que està posant en perill la pervivència d’una empresa que
funciona bastant bé com és la companyia d’Aigües de Mataró—, hagués estat bé que
quan fa uns dies vam tenir les juntes generals, especialment la d’aigua, n’haguéssim
parlat. La sensació que dóna ara és que ens intenten introduir la reglamentació del
Tub Verd enmig d’unes certes millores en altres tipus de llicències.
No obstant això, ara els farem confiança i hi votarem a favor, tot i que ja li hem
comentat al Sr. Miquel Rey que introduirem algun canvi en el tema de terrasses i
paravents.
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, pregunta al Sr. López si li sembla poc que Espanya ens robi un 40%.
Sr. Alcalde, ara mateix jo el reto a fer un estudi ampli amb científics que compari el
que contamina la incineradora de Mataró amb el tractor que tenim a casa. Si sortís
que el tractor de casa contamina més que la incineradora, em comprometo a comprar
un cavall o un tractor que funcioni amb energies renovables.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, opina que utilitzant l’expressió “robin” el Sr. Safont-Tria és com si els
digués lladres a tots aquells que se senten catalans i espanyols. Per tant, li demano
que ho retiri.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana al sr.
Alcalde, com a president del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans
del Maresme, o bé al Sr. Rey, que expliqui quina és la relació que hi ha entre la
incineradora i el Tub Verd. Quan jo me’n vaig anar com a president, no n’hi havia
cap: el Tub Verd no hi ha tingut mai una relació directa i, si més no, la planta
incineradora no ha estat mai la principal font d’energia del Tub Verd. Afirmar el
contrari implica no haver visitat mai cap de les dues instal·lacions.

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, explica
que fa tres mesos un vapor que no aprofitava la incineradora d’una de les turbines es
fa servir per generar calor i fred a MESSA. En primer lloc, cal recordar que la
incineradora és segurament una de les infraestructures més visitades del Maresme i
de Catalunya per persones estrangeres que vénen a aprendre del tema. Per tant,
alguna cosa deu fer bé. En segon lloc, afirmar que recomanar que hi hagi un màxim
d’eficiència mediambiental és imposar coses, vol dir anar en contra de totes les
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normatives mediambientals que hi ha a Catalunya, Espanya, Europa i arreu del món.
Hi ha una llei que es diu Inspecció Tècnica d’Edificis i una altra que inclou temes
d’eficiència mediambiental que, entre altres coses, diu això. No imposem res, sinó
que recomanem que hi hagi una eficiència energètica com a mínim igual a la que
proveïm des de MESSA.
Sr. López, parlant de MESSA, estem d’acord que s’han d’incrementar els ingressos
de la companyia. Per fer-ho s’han de guanyar clients nous i per guanyar clients nous
s’ha de donar a conèixer què fa MESSA. Una de les maneres de fer-ho és informar
els senyors que facin obres a casa o edificis nous del fet que han de ser iguals
d’eficients que el Tub Verd i per tant decidir si anar al Tub Verd o buscar alternatives.

El senyor Joan Mora, alcalde president, informa que els fums de la incineradora
estan més que verificats. En tot cas, Sr. Safont-Tria, intentarem, en una comissió
informativa o bé en una junta especial, explicar-li tots els informes de seguiment que
es fan cada any de toxicitat. Ha quedat més que clar que actualment qui envia més
contaminants a l’atmosfera és el trànsit rodat amb els motors d’explosió de benzina,
gasoil, etc. Crec que m’ha entès tothom quan li deia el que li deia; deixem que els
científics ho corroborin.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

26,

corresponent als membres del grup municipal de

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

als

membres

del

grup

municipal

de

Plataforma per Catalunya (3) i corresponent als membres
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:

Cap.

Abstencions:

1, corresponent al membre del grup municipal de
Candidatura d’Unitat Popular.
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10 -

APROVACIÓ

INICIAL

DE

LA

MODIFICACIÓ

DEL

REGLAMENT D’ACTIVITATS – INSTRUCCIONS TÈCNIQUES.
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació,
presenta la proposta següent:
“En data 18 de gener es dicta provisió per part de la regidora delegada d’urbanisme,
Habitatge i Medi Ambient i Sostenibilitat.
La necessitat de modificació del Reglament d’activitats de Mataró sorgeix com a
conseqüència de diversa normativa vigent en matèria d’activitat com són la Llei 20/09
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la llei 11/09 de 6
de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, el reglament 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives; així com la diversa normativa sectorial
vigent.
Vist l’informe emès per part dels Serveis tècnic municipals de 18 de gener de 2013
Per decret 638/2013 de 28 de gener es va aprovar l’avantprojecte de modificació del
Reglament d’activitats de Mataró.
Vist les diverses reunions amb les diverses entitats, per debatre el contingut d’aquest
avantprojecte de modificació del Reglament d’activitats de Mataró.
En data 11 de febrer de 2013 es convoca el gremi d’hostaleria; a 5 de març de 2013
es convoca una reunió per part de l’ajuntament amb el gremi d’hostaleria, Unió de
botiguers i Boulevards Maresme a l’edifici del Carreró, i finalment, a 21 de maig de
2013 es convoca a la Sala de l’edifici municipal del C/Carreró al Gremi d’hosteleria,
comerç del centre i comerç de la via Europa per sotmetre a debat el contingut
d’aquest avantprojecte.
De les diverses reunions que s’han dut a terme per debatre el contingut de
l’avantprojecte, així com també de les aportacions dels diversos departaments
d’aquest ajuntament sorgeix el contingut de l’avantprojecte aprovat per decret
3439/2013, de 23 de maig,
Les modificacions de les instruccions tècniques que es proposa respon als següents
criteris:
-S’eliminen les instruccions que no aporten res de nou respecte a la normativa
superior aplicable
-Es redefineixen els usos industrials com a primer pas d’harmonització amb el Pla
General, al respecte.
-S’adopten els criteris TAAC publicats per la Generalitat de Catalunya sobre
l’aplicació de la normativa vigent en matèria de supressió de barreres
arquitectòniques
-S’incorpora la regulació sobre locutoris
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-Es redefineix la regulació per evitar les molèsties derivades de la confluència de
diversos usos en un
mateix edifici.
-Es modifica la regulació de terrasses , en els següents aspectes:

.S’amplia l’horari de tancament
.Es regula la col·locació de paravents; s’imposa l’obligació de senyalitzar l’espai
ocupat i vetllar per la no generació de molèsties de sorolls
.S’amplia el repertori d’elements admesos.
.Es limitar les ocupacions físiques amb l’ocupació i es limita l’aforament al compliment
que estableix el Codi d’accessibilitat.
Es proposa que l’ordenança tècnica d’activitats quedi composada per les següents
instruccions tècniques:
.IT-01 Condicions generals
.IT-02 Condicions de l’activitat per raó de la seva situació
.IT-03 Condicions particulars per a l’ús d’activitats de restauració i musicals
.IT-04 Garatges i tallers de reparació de vehicles
.IT-05 Establiments de serveis de telefonia per a ús públic
.IT-06 Regulació de les terrasses a la via pública
De la participació dels diversos departaments de l’ajuntament en el debat del
contingut de l’avantprojecte aprovat per decret 638/2013 de 28 de gener, sorgeixen
diverses modificacions:
Es plantegen suggeriments per part del Servei d’Urbanisme en relació a la IT-02 en
l’apartat 2 en relació a l’adaptació del contingut al planejament vigent en el municipi
de Mataró.
Modificacions de l’avanprojecte en la IT-05 , per suggeriments plantejats per via
pública en relació a la IT-05, pel què fa a definicions i concepte
Modificacions en la IT-06 en que la es regula les terrasses a la via pública, resultat
del procés participatiu dut a terme i esmentat anteriorment.
Aquest avantprojecte aprovat per 3439/2013, de 23 de maig de la regidora delegada
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient i Sostenibilitat de modificació del Reglament
d’activitats de Mataró, s’ha donat trasllat als grups municipals perquè en el termini de
15 dies presentin les esmenes que es considerin convenient. Aquest període finalitza
el proper dia 28 de juny de 2013.
A fi d’evitar l’ajornament de la seva aprovació fins la sessió del plenari de setembre,
de no ser aprovada el mes de juliol, es passa a dictaminar a la Comissió Informativa,
tenint en compte que entre aquestes instruccions tècniques, s’inclou entre d’altres, la
IT-06 Regulació de les terrasses a la via pública; es proposa sotmetre l’avantprojecte
aprovat per 3439/2013, de 23 de maig, a informe d’aquesta Comissió
informativa,condicionada a la no presentació de suggeriments o al.legacions dins del
termini previst en l’article 73.10 del ROM.
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En virtut de tot el que s’acaba d’exposar, vist el document de la modificació de les
instruccions tècniques del Reglament d’activitats de Mataró, l’article 73.10 del
Reglament orgànic municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’activitats de Mataró.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè
puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.
Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació del Reglament d’activitats
de Mataró, en el cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, agraeix que es facin aquestes modificacions sota criteris d’eficiència i no pas
amb una finalitat recaptatòria. Aquests hauran de servir per posar ordre. D’entrada,
doncs, ho veiem amb bons ulls. No obstant això, hi ha un tema que pot aixecar més
polèmica, que és el de les terrasses, perquè hi ha la qüestió dels horaris i de
l’ocupació de la via pública. Nosaltres pensem que si volem endreçar les terrasses
caldrà fer-ho aplicant la normativa per igual a totes les terrasses per no generar
greuges comparatius. Per fer-ho cal tenir d’entrada un bon sistema d’inspecció i de
control que doni confiança als comerços i al sector de l’hostaleria. Hi ha la proposta
de marcar amb límits el terra de les terrasses i crec que pot ser una solució per als
qui els sobrepassen.
Respecte a l’aplicació de l’horari, a priori no ho veiem malament, però ha de ser una
proposta oberta i amb l’experiència a veure què passa. Augmentar una hora l’horari
de terrasses no hauria de ser un problema, però haurem de veure què passa aquest
estiu i com afecta el veïnat. El nostre vot continuarà sent d’abstenció, tal com vam fer
a l’aprovació inicial, esperant el període d’al·legacions i les aportacions que es facin.
A l’aprovació definitiva acabarem de definir el nostre vot.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
havia preparat una exposició més llarga, però que deixarà per a més endavant donat
que encara hi ha per davant el període d’al·legacions.
En general estem d’acord amb el tema de la regulació de terrasses de bars i
restaurants i amb l’ampliació, sempre que es respecti el descans dels veïns i els
propietaris comentin als seus clients que en facin un bon ús, per tal que pugui haverhi una bona convivència.També estem d’acord amb el tema de les jardineres que es
podran col·locar per temes de seguretat. Respecte als triangles, també hi estem
d’acord, tot i que no som partidaris que es cobrin 20 € l’any. Per molt mínim que sigui,
creiem que hi ha un afany recaptatori al darrere.
En definitiva, ens hi abstindrem perquè no estem d’acord amb la regulació d’alguna
part en matèria de locutoris. Trobem molt positiu que es regulin per tal de controlar
què s’hi pot vendre o no, però no estem d’acord amb el tema dels enviaments de
diners als països d’origen dels clients, perquè ja hi ha altres vies per fer-ho, com ara
Western Union o les transferències bancàries. Tampoc no estem d’acord, dins
l’apartat de locutoris, que s’elimini la distància mínima entre locutoris, la qual cosa
significa que en un carrer n’hi podrà haver diversos i, per tant, que s’hi creïn guetos.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, anuncia que les seves esmenes aniran en la línia que no es tracti tothom
per igual. No és el mateix un bar al carrer Casetas que a la Via Europa, o un bar en
un carrer estret de Cerdanyola que en una via àmplia de la Via Europa o similar. Com
que és una situació complexa, hem d’intentar donar les millors solucions possibles
per als veïns i per als propietaris dels bars i restaurants.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, respecte al tema de
les terrasses, recorda que el seu grup va fer un prec en el sentit d’intentar dotar
d’aquesta possibilitat els bars de la ciutat en la majoria de les situacions possibles.
Malgrat això, hi ha dificultats perquè cal garantir el descans dels veïns, però també
hem de possibilitar la col·locació de terrasses a aquelles persones que tenen accés a
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un espai. Un altre tema que ens preocupa són tots els elements mòbils que hi pugui
haver al voltant dels comerços a les voreres. Aquest és un tema crític i cal trobar la
interlocució amb l’Associació de l’ONCE, ja que tots aquests elements que no sempre
són al mateix lloc representen un risc per a les persones cegues o amb deficiència
visual greu perquè ells no els poden memoritzar. Caldria treballar-ho molt a fons i no
l’he vist recollit en l’expedient.

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, estarà
encantat d’incloure, dins d’aquest consens que ja hi ha amb les associacions de
comerciants i d’hostalers, tots els precs excepte el de la Sra. Lora sobre els locutoris.
Respecte d’aquests, sí que ens posem a regular què s’hi pot fer o no per intentar
equiparar-los el màxim possible i ordenar-los tan racionalment com es pugui.
Pel que fa a l’ONCE, s’està d’acord i s’estableix on han d’estar els elements mòbils i
que es moguin el menys possible, perquè poden arribar a ser un problema de
seguretat. La proposta d’aquest govern va ser no cobrar per aquests elements,
perquè fins ara no es feia, però van ser les associacions que van estar d’acord que es
cobressin, encara que fos a un preu simbòlic, ja que els comerços que posen fruita o
plantes al carrer sí que paguen.
A nivell de treball, intentarem allargar el període entre les dues aprovacions tant com
es pugui i portar l’aprovació definitiva al ple d’octubre, de manera que es pugui
maximitzar la participació i el consens sobre aquest tema.
Pel que fa a l’horari de terrassa, està previst, en aquest reglament, que es puguin
reduir si hi ha incompliment d’aquest. Justament després de l’aprovació inicial, farem
una campanya per posar-nos al servei dels bars, restaurants i comerços que volen fer
ús de la via pública per explicar-los què poden i no poden fer i escoltar les seves
opinions i demandes. Els convido a participar en tot el procés.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, contesta al Sr. López que l’ordenança ja contempla realitats diferents, i
puntualitza que el que ell reclama és que als que tenen iguals condicions se’ls apliqui
l’ordenança de la mateixa manera.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, respon que el que no pot ser és que donem a un propietari una terrassa al
costat d’un contenidor d’escombraries i vulguem que tingui els mateixos criteris que
un altre que estigui en una via superpoblada i ben condicionada.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23,

corresponent als membres del grup municipal de

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

Cap.

Abstencions:

4,

corresponent als membres del grup municipal de

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

Via Pública

11 - RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
PER L.F.J. EN REPRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE CAN QUIRZE, CONTRA L’ACORD DE PLE DE 7 DE FEBRER
D’ENGUANY, PEL QUAL S’APROVA LA REDEFINICIÓ DEL
PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ
DE

LES

URBANITZACIONS,

LES

EDIFICACIONS

I

LES

INSTAL•LACIONS DEL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ,
APROVAT INICIALMENT PEL PLE DE 18 DE MARÇ DE 2004.
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment presenta la proposta següent:

“I. ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS
Primer.-El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada el 07 de
febrer de 2013, va aprovar la redefinició del Plànol de delimitació de les franges de
protecció de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions del terme
municipal de Mataró, aprovat inicialment pel Ple de 18 de març de 2004.
Segon.- En data 19 de març de 2013, Lise Faurby Jensen , en representació de la
Junta de l’Associació de veïns de Can Quirze de Mataró, interposa en temps i forma,
recurs de reposició contra l’esmentat Acord de Ple, d’acord amb l’article 117.1 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i Procediment Administratiu Comú.

II. ANÀLISIS DE LES AL·LEGACIONS
La part recurrent exposa que l’esmentat Acord de Ple identifica com a urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana les urbanitzacions de la Fornenca,
Can Quirze, Cal Marquès, La Cornisa, Les Sureres, Can Vilardell i Can Gener de
Mataró i manifesta la seva disconformitat en relació a la inclusió de la urbanització de
Can Quirze, en base als següents motius:
9
La Urbanització de Can Quirze, d’acord amb el mapa territorial de Catalunya
elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
no es troba físicament separat del nucli urbà de Mataró a excepció de la vía pública
d’accés al mateix.
9
La Urbanització de Can Quirze es troba unida al nucli urbà exactament de la
mateixa manera que Vallveric i l’Acord de Ple impugnat acorda que únicament està
afectat per les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes per la Llei
5/2003, la Urbanització de Can Quirze.
9
En el moment d’aprovació del Plànol de delimitació de franges de protecció
aprovat l’any 2004, no es trobava executat el Pla Parcial de Can Quirze i que
posteriorment aquest Pla ha estat executat, passant la Urbanització a formar part
plenament de la ciutat de Mataró com un barri més.
Un cop estudiat i analitzat el recurs formulat per la part entenem el següent:
Primerament, s’ha d’assenyalar que la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana, disposa en el seu article 1 que: “L'objecte d'aquesta Llei és
establir mesures de prevenció d'incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que
no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a
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menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i a les edificacions i les
instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals.”

Així mateix, es recull en el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana, concretament en el seu article 3 apartats a) i b) els següents
conceptes:
“Urbanització: agregat de parcel·les i edificacions destinades a l'habitatge emplaçat
de manera no connexa amb el nucli urbà primigeni i històric.
No tenir continuïtat immediata amb la trama urbana: tenir una posició en el territori
separada dels sòls urbans o urbanitzables ja urbanitzats.”
Dit això, i d’acord amb informe emès pel Servei d’Urbanisme, medi ambient i
habitatge d’aquest Ajuntament, de data 22 d’abril de 2013: “La Urbanització Can
Quirze, és un nucli urbà que es situa a llevant de la ciutat, adjacent a l’autopista C-32
en el límit nord, i rodejada de sòl no urbanitzable a la resta, predominantment
agrícola. (...) La Urbanització Can Quirze té una situació respecte el nucli urbà de la
ciutat molt propera, però la trama urbana no és continua amb el sòl urbà de la ciutat.
La trama queda interrompuda a ponent, en part per la xarxa de comunicacions
territorial i en part per sòl agrícola. Tan des del punt de vista urbanístic, com
morfològic, no es pot considerar que l’àmbit de la urbanització de Can Quirze sigui
una prolongació de la trama urbana de la ciutat.”
Tanmateix, part del contingut del recurs de reposició ara interposat per l’Associació
de Veïns de Can Quirze, ja va ser resolt en el PA 315/2010-A interposat per la
persona titular d’algunes parcel·les ubicades a Can Quirze i resolt per sentència
número 203/2012 de data 9 de maig de 2012.
Cal citar el fonament de dret quart a) de la sentència referenciada que es transcriu:
“Examinat el referit plànol (foli 18 de l’expedient administratiu), advertim que en el
lloc en que es troba aquesta urbanització, no existeix una continuïtat immediata amb
la trama urbana, entenent per a tal el nucli urbà de la ciutat. I per això com
encertadament exposa l’administració demandada amb independència que cap dels
límits de la urbanització està constituït per sòl urbà. En efecte, la llei assenyala com a
obligació d’establir franges de protecció d’incendis a aquelles urbanitzacions que no
tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana, ara bé, contràriament allò
assenyalat per la recurrent no s’està referint a la qualificació del sòl que les envolta,
sinó que el que assenyala és que el teixit urbà hagi deixat d’existir, que no hi hagi
una continuïtat en els carrers i les places. I en el cas que ens ocupa no hi ha aquesta
continuïtat, ja que la única part que s’acosta una mica a la zona urbana industrial,
està separada d’aquesta per un parc i uns vials d’autopista, per la qual cosa, la
connexió amb el teixit urbà queda del tot interrompuda. A més, la urbanització Can
Quirze té una part totalment enganxada amb la forestal, zona qualificada com no
urbanitzable, segons s’acredita amb la certificació que s’aporta com a prova
documental (...). Així mateix, tots els límits de la urbanització tenen la qualificació de
zones no urbanitzables, (...). Pels raonaments jurídics exposats, no poden prosperar
les al·legacions de l’actora en el sentit de que la urbanització de Can Quirze no
hauria de formar part de les urbanitzacions a les quals es refereix la Llei 5/2003, de
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22 d’abril, que regula l’establiment de mesures de prevenció d’incendis forestals a les
urbanitzacions”.
En segon lloc, pel que fa a la comparativa entre els sectors Can Quirze i Vallveric,
assenyalant que el primer es troba unit al nucli urbà exactament de la mateixa
manera que Vallveric, s’ha procedit a sol·licitar un segon informe al Servei
d’Urbanisme, medi ambient i habitatge, que és emès en data 03 de maig de 2013.
Del contingut de l’esmentat informe, es desprèn que: “ El PTMB Pla Territorial
Metropolità de Barcelona, identifica els espais oberts d’especial protecció com àrees
de sòl protegides pels seus valors, és a dir, sòls que no són aptes pels futurs
creixements urbans. En aquest sentit, el sector Valveric queda enganxat a la trama
urbana pels sectors dels Turons i en contra, la urbanització de Can Quirze queda
rodejada d’ “espais oberts” i per tant, aïllada de la trama continua urbana de la ciutat.”

I per últim, pel que fa a l’al·legació consistent en que posteriorment a l’aprovació del
plànol de delimitació de 2004, s’ha executat el Pla Parcial i la urbanització de Can
Quirze ha passat a formar part plenament de la ciutat de Mataró, s’ha d’indicar que
el Ple de 7 de febrer de 2013, acorda:
“Aprovar la redefinició del Plànol de delimitació de les franges de protecció de les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions del terme municipal de Mataró,
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i pel
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, aprovat pel Ple
de 18 de març de 2004, atès que d’acord amb la documentació que s’acompanya:
1.
S’han incorporat els perímetres complerts de les urbanitzacions.
2.
S’han incorporats les zones verdes i vials a les franges.
3.
S’han incorporat aspectes concrets per a millorar les condicions de seguretat
de les urbanitzacions:
A la urbanització de les Sureres s'ha garantit l'evacuació a través del carrer de
Llevant i s’ha incrementat la franja per la zona boscosa.
A la Urbanització de la Cornisa s'ha garantit la franja pel Torrent de Can
Bruguera.
A la urbanització Can Vilardell al carrer Garbí s'ha tingut en compte
l’existència de la zona verda adjacent a la franja.
Per tant, el Ple de 7 de febrer aprova l’esmentada redefinició del Plànol de delimitació
de les franges de protecció de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions
del terme municipal de Mataró, afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, que es
confecciona en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana. Així mateix, l'objecte d'aquest plànol és la delimitació de la franja de
protecció d'incendis forestals de 25 m d'amplada i al voltant de les urbanitzacions que
no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a
menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i de les edificacions i instal·lacions
aïllades situades en terrenys forestals.
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En aquest sentit, incidir que a l’informe emès en data 03 de maig de 2013, referenciat
anteriorment s’hi acompanya plànol esquemàtic de desenvolupament de planejament
en el sòl no urbanitzable, on es grafien els espais oberts del PTMB en color groc i on
es pot destacar la futura trama urbana en color gris. Es pot observar l’aïllament de la
urbanització Can Quirze respecte a la resta del sòl urbà o futur sòl urbà de la ciutat.
III. CONCLUSIÓ
Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix desestimar el recurs de
reposició interposat per Lise Faurby Jensen , en representació de la Junta de
l’Associació de veïns de Can Quirze de Mataró, contra l'acord de Ple de data 7 de
febrer de 2013.

La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011,
PROPOSA:
ÚNIC.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Lise Faurby Jensen , en
representació de la Junta de l’Associació de veïns de Can Quirze de Mataró en els
termes previstos en la part expositiva del present acord.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

22,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres
del grup municipal de Plataforma per Catalunya (3),
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i
corresponent

al

membre

del

grup

municipal

de

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

Cap.

Abstencions:

5, corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
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12 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER TAL
DE QUÈ ES CONTROLIN DE MANERA MÉS EFICIENT ELS
FOCUS D'INSEGURETAT A MATARÓ.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la proposta següent:
“Atès que ja fa molt de temps que molts pensem, i diem públicament, que la situació
social, demogràfica i econòmica pot generar en qualsevol moment problemes
d’inseguretat greus a la ciutat.
Atès que als últims Consells Territorials d’algunes zones de la ciutat el tema del
civisme i l’ inseguretat és sempre present, i es pot comprovar, la preocupació que
genera entre la major part dels representants. I en alguns d’ells és especialment
present.
Atès que sovint es manifesta per actors directes, veïns, policia local, mossos
d’esquadra, que les persones que generen aquestes problemàtiques són conegudes i
reincidents en la presumpta comissió dels delictes i que també els podríem
considerar reincidents o multireincidents.
Atès que ens temem que durant el període estival el nombre de membres de les
forces de seguretat actuants a la nostra ciutat disminuirà per que seran desplaçats
cap a zones turístiques.
Atès que durant aquests mesos estivals la presència de persones a l’espai públic
augmenta de forma important i per tant també augmenta la possibilitat que hi hagi
conflictes.
Atès que tothom coneix i estan localitzats els possibles focus de conflicte al nostre
territori.
Atès que és imprescindible una actuació integral de les policies actuants al territori
per tal de poder establir les sinergies necessàries per fer llur treball més eficient i
efectiu ja que és aquest treball conjunt i complementari el que permet obtenir
resultats satisfactoris degut a les diferents competències de cada cos policial.

Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’aprovació dels següents
ACORDS:
1.- Adreçar-nos als responsables del Cos de MMEE (conselleria d’interior) i a la
Policia Nacional (Delegació de Govern) perquè mantinguin els seus efectius a la
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ciutat durant el període estival. De fet respecte dels Mossos d’Esquadra ja hem fet
aquesta gestió, manifestant-nos que mantindran a l’ABP de Mataró els efectius, ja
que no està prevista cap reducció.
2.- La Policia de Catalunya que actua a Mataró (MMEE i PL), i també el Cos Nacional
de Policia, en les competències que te delegades, treballaran conjuntament per
garantir la seguretat i el compliment de les normatives en el territori de Mataró, en les
formes de cooperació que legalment tenen establertes, i mantindran el contacte
necessari amb les entitats de la ciutat, per mitjà del Consell de Seguretat i Prevenció i
els Consells Territorials, quan així sigui convenient, per poder tenir coneixement de
les problemàtiques detectades a la ciutat i actuar-hi de forma mes eficient.
3.- Establir els serveis operatius conjunts mitjançant la mesa de Coordinació
Operativa i Junta Local de Seguretat amb la resta de cossos de seguretat que operen
a Mataró, com s’estableix en l’acció Primera de l’Objectiu primer del Pla de Seguretat
Local de Mataró, 2013-2015, que es va aprovar en la darrera Junta Local de
Seguretat, i del que es va donar compte en aquest Ple el passat mes de Març.
4.- Comunicar els acords al “Departamento del Interior” i a la “Sub-delegación del
Gobierno” de l'Estat a Barcelona.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, anuncia el seu vot contrari.
Senyors del PP, vostès fan una cosa que no es pot fer, que és relacionar immigració
amb delinqüència, la qual cosa és molt perillosa. Després ho han pactat amb CiU i el
PSC i n’han modificat el llenguatge, però el rerefons és el mateix i és injust. Potser sí
que s’haurien de canviar algunes lleis per evitar la reincidència, però vostès demanen
més policia i, per desgràcia, en aquest país tenim un important gruix de lladres i
delinqüents vinculats a la política, les finances i els estaments militars que en general
no han conegut ni un sol dia de presó, i, a més, les lleis i els partits els emparen.
Pel que fa a corrupció política, el PP té 358 representants imputats, però sense ingrés
a la presó. El PSOE, 261; CiU, 31; el PSC, 34 i PxC, 1. A més, indults a banquers
com el Sr. Alfredo Sáenz, conseller delegat del Banco de Santander de Madrid; o a
ex alts càrrecs d’Unió; o a oficials condemnats pel cas del Yak-42. Tenim els casos
Gurtel, Palau, Noos, Mercuri, Pretòria, Pallarols, Palma Arena, ITV, etc., i hi afegiríem
la casa reial amb 6 persones imputades, Urdangarin i companyia. A part d’això,
recol·locació d’exministres en multinacionals, etc. El Sr. Millet encara no ha vist com
és una cel·la per dins. I trobo molt injust que precisament vostès reclamin més policia
perquè hi ha inseguretat. Crec que si féssim net per dalt de ben segur les coses

65

anirien millor, perquè tindríem més recursos, més transparència i una sensació de
seguretat més gran.
És cert que hi ha delinqüència al carrer, però n’hi ha com sempre. De cotxes robats a
la ciutat n’hi ha hagut tota la vida. Abans s’assenyalava els anomenats “quillos” i ara
vostès volen assenyalar amb el dit els immigrants. Em pregunto quines són les
coincidències entre ara i abans? La situació de marginalitat, de famílies sense
recursos econòmics ni familiars, etc. Vostès volen més policia i més policia nacional, i
jo penso que la policia nacional són forces d’ocupació que haurien de fer vacances
permanents i abandonar el nostre territori. Per tot això no acceptarem la seva
proposta, ja que ni és integradora, ni aportarà solucions.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que la seva intervenció té un doble
propòsit.
D’una banda, denunciar el que el nostre grup pensa que és una proposta populista i,
de l’altra, demostrar la innecessària presentació d’aquesta en l’àmbit d’aquest ple.
Espero que els 10 minuts de què disposo, per aquest nou ROM castrat gentilesa dels
partits majoritaris, seran suficients.
La proposta és populista perquè no intenta anar a l’arrel dels problemes, que no
neguem que existeixin. Intenta acontentar els que exigeixen mà dura. Tot i així,
reconec el mèrit, Sr. López, d’haver rectificat a temps la proposta. La proposta de
resolució és tendenciosa i perillosa perquè associa delinqüència, inseguretat i
immigració. Com ja sap, per a la nostra coalició relacionar aquests tres conceptes és
molt perillós i vostès, suposo que preocupats per la competència que els ha sortit
amb grups com PxC, volen anar radicalitzant el seu discurs per tal de canviar vots per
drets. Si així ho fan, no els estranyi que en un moment donat alguns els acabem
acusant de xenòfobs.
Tot i haver-se desfet dels paràgrafs més polèmics de l’anterior proposta, en aquesta
nova proposta de resolució, quan parlen d’actes d’incivisme, només es refereixen als
que es cometen en determinats indrets de la nostra ciutat. Entre línies sabem
perfectament a quins barris es refereixen i a qui acusen. Ens preguntem si no són
actes d’incivisme, per exemple, deixar la brossa fora dels contenidors, o permetre que

66

els gossos deixin els seus excrements als parcs o carrers, o pintar amb esprais les
façanes dels immobles i comerços de la ciutat, o trencar vidres de locals o punxar les
rodes dels cotxes aparcats. I qui els comet no són persones d’un mateix col·lectiu.
Però vostès no faran una proposta de resolució reclamant mà dura contra aquests. La
proposta que ens presenten està adreçada cap a un sector molt concret de la ciutat i
un col·lectiu de persones molt identificable. Llegint entre línies, doncs, es dedueix que
només els interessen certs incívics: els immigrants, pobres i que, a més, no voten. I
que ningú no s’equivoqui, ICV-EUiA rebutja els actes violents, l’incivisme i els actes
delictius, vinguin d’on vinguin, i han de rebre la sanció corresponent. El que no
compartim amb certs grups polítics o amb altres membres de la nostra comunitat és
com abordar-los. Tot i que no rebutgem les normatives de les quals ens dotem per
sancionar aquestes conductes, pensem que sense una millora radical de la nostra
societat pel que fa a les desigualtats socials i econòmiques, sense recursos suficients
per abordar l’abandonament prematur dels estudis o sense unes polítiques potents
que fomentin la cohesió social, sense una aposta decidida per la formació dels
nostres joves, no aconseguirem res només per la via del càstig.
Però hem dit que els problemes existeixen, i més enllà d’aquestes polítiques
preventives absolutament necessàries, haurem d’actuar quan es cometen actes que
van contra les normes de convivència i contra les lleis. En això sí que coincidim amb
vostès. El que no podem admetre de cap manera és que només es parli d’incivisme
associat a uns barris molt concrets de la nostra ciutat i s’assenyali uns col·lectius
determinats.
A la seva proposta de resolució parlen d’inseguretat i no neguem que n’hi hagi, tot i
que segurament hi ha més percepció d’inseguretat que inseguretat com a tal. El que
afirmem és que no ens sembla la millor manera de tractar ni l’una ni l’altra convocant
tots els cossos de seguretat de l’Estat. I si parlem d’inseguretat, potser hem de parlar
de la inseguretat que provoca tota aquesta crisi als nostres conciutadans, que no
saben si demà es quedaran —ens quedarem— sense feina i sense possibilitat de
trobar-ne una altra. Si parlem d’inseguretat, parlem de la que provoquen les polítiques
neoliberals que han portat milers de persones al carrer. Si parlem d’inseguretat,
parlem de la que ens provoquen els bancs amb les seves fallides producte de la mala
gestió i que deixen sense estalvi a milers de ciutadans o al carrer sense sostre
aquells que no poden pagar la hipoteca. Si parlem d’inseguretat, parlem dels que la
creen amb les seves decisions i malmeten la nostra sanitat i educació públiques. O
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bé parlem de la inseguretat del pare o la mare que no sap si demà podrà donar de
menjar al seu fill. Però vostès no portaran una proposta que acusi els culpables
d’aquesta inseguretat, perquè aquests culpables sí que voten. I vostès, Sr. López,
són molt contundents amb els més desfavorits, però molt servils i covards amb els
poderosos.
Ens agradaria pensar que el que vostès pretenen és vetllar per la seguretat dels
nostres conciutadans però si fos així, i no hi hagués un ús electoralista de la por, no
creu que hauria estat més correcte emprar els mecanismes ja previstos per aquest
Ajuntament i no presentar una proposta de resolució assenyalant públicament, ni que
sigui entre línies, a algú en concret?
Li recordo que aquest Ajuntament té els seus mecanismes per tractar aquests temes,
per exemple, el Pla Seguretat Local, vigent fins al 2015, un pla l’objectiu del qual és el
compromís d’oferir un servei de qualitat millorant-lo contínuament en pro de la
seguretat dels ciutadans. Un pla transversal i global que té en compte els objectius de
les polítiques de seguretat acordades pels òrgans superiors i de coordinació. Un pla
que té com a òrgan superior la Junta Local de Seguretat que, entre altres, està
formada per diferents comandaments dels cossos de seguretat, a més de
representants amb veu però sense vot de les associacions i entitats veïnals i
ciutadanes del municipi. Entre les seves funcions, la Junta analitza i valora la situació
de la seguretat pública a la ciutat i concreta les polítiques de seguretat corresponents,
així com els mitjans i els procediments establerts de col·laboració, coordinació i
cooperació dels cossos i els serveis de seguretat que actuen al municipi.
I, a més, tenim un Consell de Convivència i teníem un Pacte de Nova Ciutadania, que
vam voler reformular per tractar tots els temes de civisme, immigració i convivència, i
del qual malauradament vostès, Sr. López, es van donar de baixa. I teníem un
compromís ferm de tots els partits polítics presents a la passada legislatura de tractar
tots aquests temes de manera interna per no fer-ne un ús partidista. Per tot plegat,
considero del tot innecessària la presentació d’aquesta proposta de resolució.
Finalment, propostes com la que avui es presenta podrien acabar desfermant una
autèntica tempesta d’incalculables i catastròfiques conseqüències per a la nostra
convivència. Òbviament, hi votarem en contra.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
comença la seva intervenció responent al Sr. Martínez. Vostè parla i fa especial
èmfasi en el Pacte per a la Nova Ciutadania, del qual el PP ha sortit, però
precisament aquesta mena de pactes el que fan és discriminar una part de la
societat, perquè només s’adrecen a una ciutadania específica.
Al Sr. Safont-Tria de la CUP li pregunto que quin diputat hi ha imputat a PxC. Jo sóc
membre del Consell Executiu de la meva formació política i quedaria amb el meu
president i secretari general i l’expulsaríem d’immediat. Digui’m els noms i cognoms
d’aquesta persona, perquè tant jo com els meus companys estem en contra de la
corrupció política.
Al portaveu de la CUP avui el podem veure amb una samarreta que diu “El Maresme
antifeixista”. I companys seus de partit, de Maulets —que ara es diu Arran— i aquesta
gent que es fa dir independentista —sentiment que puc arribar a respectar—, però
que també es fan dir antifeixistes, van aparèixer un dia, abans de les eleccions
municipals del 2011, a casa d’una noia que tenia 23 anys, que era jo, a les 2 de la
matinada, encaputxats. I eren persones de la seva formació política. Així que són un
grup de covards. No sé si recorda que els autèntics feixistes del futur són els que ara
es fan dir antifeixistes.
Pel que fa a la proposta de resolució del PP, creiem que la inseguretat ciutadana és
quelcom que avança a pas de gegant a dia d’avui a la ciutat. De fet, és de les coses
que més preocupa els ciutadans de Mataró, juntament amb l’atur i la immigració. Això
ho diu, i ho constata, una enquesta que va fer la Diputació, conjuntament amb
l’Ajuntament de Mataró.
Sobre la part expositiva de la proposta, hi estem d’acord, però creiem que amb
aquesta modificació que ha patit a conseqüència d’unes aportacions que han fet CiU i
el PSC, la proposta ha perdut força. La considerem paper mullat.
Recordo que als voltants del mes d’agost de l’any passat, ja vam presentar una sèrie
de queixes al govern municipal arran de les nombroses queixes que havíem rebut per
part de ciutadans de Mataró dels barris de Rocafonda, El Palau, l’Escorxador i
Cerdanyola. Perquè crec que sí que s’han d’especificar els barris on més sensació
d’inseguretat i inseguretat com tal hi ha a Mataró. Precisament són barris on hi ha un
alt percentatge d’immigració. Això ho penseu tots però no ho dieu.
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Aquesta proposta tampoc fa esment a la paraula “immigració”. Potser es deixa
entreveure però no ho esmenta. Recordo que al ple de setembre de l’any passat vam
fer un prec demanant més presència policial, així com un control estricte, rigorós i
contundent davant d’aquesta invasió descontrolada que estem patint a la ciutat.

Creiem que per tal que els nostres cossos de seguretat puguin ser més eficients se’ls
ha de dotar de totes les eines necessàries perquè puguin treballar millor i tenir més
màniga ampla per poder ser més contundents davant d’algunes situacions.
Ja que un dels acords és comunicar els acords al Departamento de Interior i a la
Subdelegación del Gobierno a Barcelona, pensem que també es podria aprofitar —i
que no s’ho prenguin com una provocació els companys del PP— el fet que és el PP
qui governa amb majoria absoluta a Madrid per informar-los de la problemàtica que
tenim a Mataró. Que d’una vegada per totes facin alguna cosa per millorar aquesta
situació que patim algunes ciutats i que Catalunya i Espanya tornin a ser aquell lloc
que abans enamorava tothom. Perquè, a més, pensem que no es pot tolerar que
l’administració pública tingui taxes de delinqüència que consideri normals
comparades amb el que passa a altres llocs més degradats que la nostra ciutat. I
que, sobre la base d’aquest criteri, es relaxi la política criminal fins a permetre, fins i
tot, la impunitat absoluta de determinats tipus de delinqüència, com ara la petita
delinqüència, produïda en moltes ocasions, com bé ho constaten moltes persones
que treballen en els cossos de seguretat, per immigrants.
És clar que hi ha persones del nostre país que cometen delictes, però cadascú s’ha
de solucionar els seus propis problemes. Per a aquelles persones que siguin
multireincidents i siguin immigrants, nosaltres, tal com diu el nostre programa
electoral, demanem l’expulsió immediata.

Donarem suport a la proposta, malgrat ens agradaria que fos més explícita, més
detallada i més efectiva. No obstant això, espero que el PP de Mataró faci arribar al
PP de Madrid la problemàtica que tenim aquí i en altres municipis i facin alguna cosa
d’una vegada.
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, manifesta el seu
suport a aquests nous acords de la proposta i agraeix que se n’hagi modificat la part
expositiva amb la retirada d’algun dels elements que estan sent part del debat i que
no són els importants.
És una proposta de resolució que no aporta cap novetat i segurament el punt més
important seria la petició d’adreçar-nos als responsables dels cossos perquè
mantinguin els efectius a l’estiu a la ciutat, petició que compartim. No haguéssim votat
a favor de l’anterior proposta i en aquesta hem pogut intervenir perquè esdevingui
una altra proposta.
Veient el debat per on va, dir que nosaltres sempre hem estat curosos amb aquests
temes de seguretat. El govern sap que aquells elements que nosaltres pensem que
cal debatre els tractem allà on pertoca i algunes preguntes les traslladem per escrit.
D’altra banda, no és nou seguir amb la col·laboració entre cossos, mitjançant les
patrulles o serveis conjunts, perquè crec que és des del 2002 que s’està fent i, per
tant, tot i que és millorable i es pot intensificar, no és una novetat.
Estem d’acord a reforçar els espais de control i participació per fer efectiva la
necessària informació tant dels grups municipals com del conjunt de la població. Ja
sap el govern la meva queixa relativa a la pèrdua de qualitat de la comissió
informativa de Via Pública, englobada dins de l’àrea de Via Pública i Serveis
Territorials, però que segurament avui això té a veure amb aquesta manca de qualitat
de l’àmbit de la seguretat en les comissions informatives.
Entrant en matèria, la seguretat és molt més que duplicar comissions i, més enllà
d’expressar voluntats polítiques, cal l’eina principal, que són els recursos. La Sra.
López ho ha dit al punt 6, fent una referència a aquest capítol, i és que, a més
d’aquestes voluntats expressades —i ara no parlaré de la petició que hem fet i és
pública que augmenti la Policia de Barri als barris de Rocafonda, El Palau i
Cerdanyola, i d’estendre-ho a la resta de la ciutat—, cal dotar la plantilla de la Policia
Local dels agents que causen baixa per motius de jubilació o de comissió de serveis.
En aquests moments, estem amb 13-14 vacants i segurament a finals d’any n’hi
haurà més. Cal dotar-les al més aviat possible perquè per nosaltres aquesta és una
de les prioritats.
Hi ha mecanismes que ens ho permeten i que no hem utilitzat, a diferència d’altres
municipis; per tant, tenim un cert recorregut. En lloc d’haver creat dues places a
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Cultura —que segurament són necessàries— es podia haver dotat la policia amb
aquesta possibilitat que la llei ens permet de creació de places d’un 10%.
És un tema de voluntats polítiques i de dotar la policia d’aquelles places que estan
establertes, ara que no estan amortitzades i que, per tant, es podrien fer efectives.
Com més triguem, més temps estarem sense cobrir aquestes places, perquè
recordem que un policia ha de passar per una necessària formació a l’Acadèmia de
Policia i això implica un temps.
Davant de tots els tipus de delictes i tots els elements que pertorben la pau de la
ciutat, que són molts i molt variables, cal dotar l’espai públic de seguretat, perquè és
l’única manera que tenim la immensa majoria de les persones de viure amb
tranquil·litat.
Per tant, demano aquesta possibilitat de cobrir les vacants de la Policia Local.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, agraeix al PP i al PSC haver pogut consensuar els acords que
finalment s’han portat al ple.
Som conscients que la seguretat és un tema que preocupa molt, que és molt
important a la ciutat i que s’ha de tractar amb la màxima tranquil·litat possible. Per
això, agraeixo aquest esforç que ha fet el grup del PP en modificar la seva proposta
de resolució, malgrat veig que l’efecte d’aquesta modificació no ha estat el que
haguéssim desitjat, ja que s’ha portat a la sala de plens un debat que volíem evitar.
Els temes de seguretat ens preocupen molt. Estic d’acord amb el que ha exposat el
Sr. Melero que la primera prioritat ha de ser intentar reforçar, en la mesura que sigui
possible, la dotació de policies, i en aquesta línia estem treballant.
El debat que s’ha portat al ple potser els dóna algun rèdit electoral, però no afavoreix
gens la seguretat de la ciutat i el fet que puguem discutir aquests temes d’una
manera tranquil·la i pausada.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, comença dient que la seva intenció quan ve al ple no és donar un míting
com fan altres. Parlant d’escurçar els plens, m’agradaria que en alguna sessió féssim
pública la durada de les intervencions de grups que, per exemple, tenen cinc vegades
menys regidors que aquest grup. I veuríem com amb cinc vegades menys
representació intervenen i monopolitzen bastant més temps.
Com que no volia donar un míting, m’he estalviat la part justificativa de la nostra
proposta de resolució. Nosaltres perseguim la necessària coordinació de cossos
policials. Aquesta ciutat ha patit aquesta descoordinació. Fa uns dies teníem un
problema a la plaça Onze de Setembre i posteriorment hi va haver un desplegament
policial, al nostre entendre descoordinat. L’únic que preteníem era això.
Vostès ens han acusat d’intentar competir amb PxC. Vostès s’enfronten amb ells per
un motiu electoralista, perquè ja els hi va bé, de cara als seus votants, enfrontar-s’hi.
Parlant de corrupció, Sr. Martínez, ens hem assabentat aquest matí què feia el
vicepresident de la Junta d’Andalusia. Serà molt legal, com els sobresous que cobren
alguns del meu partit. I si algú ha cobrat un sobresou que estigui el doble de temps a
la presó, perquè el que fa és embrutar el meu nom i el nom d’aquestes cinc persones.
Els meus, el doble, però no accepto lliçons de qui, per exemple, es dedica a pervertir
les dedicacions exclusives d’aquest Ajuntament per mantenir dos llocs de treball, Sr.
Safont. Si parlem de corrupció, parlem també de moralitat i legalitat. Per tant, no
accepto lliçons de ningú i menys de vostès dos.
Avui, Sr. Martínez, llegeixi el diari i miri què li ha passat al Sr. Valderas, perquè
resulta que es dedicava a robar el seu veí per pagar milers d’euros menys del que el
desnonaven.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, diu que la Sra. Lora ha fet una afirmació falsa referent a gent vinculada a
l’esquerra independentista. No és cert que ningú d’aquest col·lectiu l’hagi anat a
visitar a casa seva.
Avui tenim una oportunitat històrica per comprovar si la Sra. Lora és una dona de
paraula. Vostè em demanava un nom i jo li ho dic: Sandra Roig, regidora de PxC a
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Castellar del Vallès, imputada pel cas Mercuri. Per tant, la setmana que ve tindrem
oportunitat de comprovar si té paraula.
Quan vostè parlava de tornar a recuperar una època en què Espanya enamorava
tothom, suposo que es refereix a l’etapa franquista: 40 anys de dictadura que
nosaltres no volem de cap manera recordar.
Sr. López, vostè parlava de la dedicació. Sí, jo faig de regidor i faig de pagès i per
això, voluntàriament, sóc el regidor-portaveu que menys cobra d’aquest consistori.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
aclareix que la Sandra Roig no ha sigut mai regidora de PxC. El fet que hagi
simpatitzat o s’hagi apropat al nostre partit i s’hagi fet alguna foto amb el nostre
president no vol dir res. Aquesta dona fa anys que no està al partit polític, i
simplement era algú que venia als dinars i no sabíem què havia fet en el passat. De
fet, em sembla recordar, però no ho sé, que el que va fer va tenir lloc en la seva
etapa al PP.
Sr. Safont-Tria, vostè diu que és el que menys cobra de l’Ajuntament, però resulta
que té dues feines. Jo, per exemple, em dedico únicament i exclusiva a l’Ajuntament i
a l’atenció dels ciutadans, igual que el PSC, el PP, ICV-EUiA i els membres del
govern. Vostè cobra un tant per cent de la dedicació i, a més, té la seva feina. Crec
que les coses s’han d’explicar i ser realistes.
D’altra banda, dir que els que van venir a casa eren de la CUP, i no només ho van fer
una vegada.

El senyor Joan Mora, alcalde-president, pensa que el debat que s’està produint ja no
enriqueix el debat de la proposta de resolució. Vostès tenen el dret legítim a la
paraula, dins del temps concedit pel ROM, i són lliures sempre que mantinguin
l’educació, però els recordo que no estem donant una bona lliçó de civisme al ciutadà
que ens escolta. Crec que aquest no és l’àmbit per a aquesta discussió i tots hauríem
de mirar de reprimir aquestes sortides.
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El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, contesta a la Sra. Lora de PxC que no és que la
discriminin al Pacte per la Nova Ciutadania, sinó que se salvaguarden de la seva
toxicitat com a partit polític.
A CiU dir-los que si volen evitar aquests debats, utilitzin els mecanismes que hi ha
per no portar-los a l’àmbit del ple municipal.
Al PP dir-los que si volen no vindrem. D’una banda, el nou ROM ja ens perjudica
greument i, de l’altra, és una fal·làcia que les meves intervencions durin més que les
seves. Vostè, a la majoria de punts, acaba intervenint-hi, i jo només faig ús del meu
dret a utilitzar el temps de què disposo.
Finalment, no he parlat de corrupció i, en qualsevol cas, detesto i deploro la
corrupció, sigui del partit que sigui —també d’Izquierda Unida— i la denuncio
públicament.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, lamenta el
debat que s’ha produït perquè no aporta res al tema de la seguretat. Tampoc no hi ha
res de nou en aquesta proposta de resolució, però la votarem favorablement.
Vull deixar ben clar que qui provoca l’eradicació del tèxtil a Mataró no és la
descoordinació policial, sinó els acords de l’Organització Mundial del Comerç de
1995, que elimina els aranzels.
En aquella època —jo era regidor de la Policia— es van fer actuacions molt
importants en tallers d’una determinada nacionalitat i es van fer amb una absoluta
coordinació de Policia Local i Administrativa, Mossos d’Esquadra, Cos Nacional de
Policia i la Inspecció de Treball. Es van fer més de 200 inspeccions per acabar amb
la pràctica denigrant, que a Mataró no s’havia produït mai, de persones vivint i
treballant en tallers d’economia submergida.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

24,

corresponent als membres del grup municipal de

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

als

membres

del

grup

municipal

de

Plataforma per Catalunya (3).
Vots en contra:

3,

corresponent

als

membres

del

grup

municipal

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

Cap.

13 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

D’INICIATIVA

PER

CATALUNYA

VERDS

–

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER DONAR SUPORT A LA
CREACIÓ I L’ÚS DE SOLARS SOCIALS A LA CIUTAT DE
MATARÓ.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent:
“Atès que a la nostra ciutat existeixen diversos indrets urbans buits i infrautilitzats de
l’espai públic, de titularitat municipal, que resten marginats de l’activitat quotidiana per
manca de condicions adequades, espais residuals de la ciutat sense cap tipus de
condicionament i amb un mínim però insuficient manteniment.
Atès que la recuperació d’aquests indrets i la seva reutilització com a espais públics i
de qualitat (horts urbans, espais de trobada, espais de descans, etc.) permetria
satisfer les necessitats de cada barri i de la seva comunitat veïnal mentre aquests
solars no s’edifiquen.
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Atès que aquesta reconversió permetria retornar els espais al teixit urbà i convertir-los
en zones obertes a la comunitat per a multitud d’activitats i que, de forma temporal,
millorarien la vida quotidiana dels veïns i veïnes i la imatge de la ciutat.
Atès que un procés de reconversió com aquest potencia la implicació i la participació
ciutadana a l’espai urbà i permet que els agents implicats i el barri en general sigui
clau per al benestar de la comunitat i per una bona qualitat de vida a la ciutat. A més,
representa un enfortiment de la cohesió social i del sentiment de barri.
Atès que seria un bon instrument per a sensibilitzar a la ciutadania de la importància
de recuperar i reutilitzar més que crear de nou i que seria un espai participatiu no
excloent de primer ordre on es pensi en la col·lectivitat i en un espai de diàleg obert a
tothom.
Atès que fomentar la creació i l’ús de solars socials a la ciutat permet enfortir la
imatge de l’administració municipal respecte de la seva responsabilitat social envers
la ciutadania.
Atès que les actuacions adreçades a la reconversió d’espais urbans infrautilitzats
poden incloure la recuperació de materials de rebuig (reciclatge de materials,
productes industrials i de construcció en desús, etc.) i poden respondre a un model
energètic eficient i sostenible amb un mínim consum elèctric o la reutilització de fonts
d’energia i de recursos naturals.
Per totes aquestes raons, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Fer un estudi dels solars buits de titularitat municipal existents a la ciutat
de Mataró que siguin susceptibles d’un reaprofitament per a usos socials a curt
termini.
SEGON.- Fer, en col·laboració amb les entitats i els professionals de suport al
disseny dels nous espais, un cronograma d’accions a dur a terme durant els anys
2013 i 2014 encaminades al foment de la reconversió dels solars buits que són
titularitat municipal per a usos socials i per a la cohesió dels nostres barris. En tots els
casos es comptaria amb la participació de les entitats socials i cíviques més properes
al solar.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Mataró doni suport a les actuacions adreçades a la
recuperació d’espais marginals que puguin satisfer les demandes veïnals dels barris
de la nostra ciutat.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, anuncia el vot a favor del seu grup municipal a aquesta proposta.
Recuperar i reutilitzar espais de forma participativa és una molt bona iniciativa,
especialment davant de situacions de crisi en què es poden crear usos socials
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d’espais que ara mateix són erms i que l’únic que poden comportar és inseguretat.
Això fa que la gent senti, millori i endreci el seu espai immediat.
Agraïm a Iniciativa que hagi portat aquesta proposta al ple, perquè és un benefici per
a la col·lectivitat i per als propietaris.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
creu que aquesta és una proposta molt positiva.
Atès que qui la presenta és una persona que ens discrimina a nosaltres i gairebé a
5.000 mataronins, i és una formació antidemocràtica, avui li votarem contràriament,
malgrat compartim l’esperit d’aquesta proposta.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, manifesta el vot favorable del seu grup municipal, tot i que pensen que és
una proposta molt poc treballada i molt inconcreta. És una proposta ben intencionada
que proposa donar solució a un problema que té la ciutat.
A nosaltres ens falta, però, concreció. Per exemple, vostès apunten el tema dels horts
urbans. A la ciutat ja n’hi ha i, a més, són de titularitat municipal. Nosaltres pensem
que el primer que hauríem de fer és un inventari de locals i donar-los un ús i, després,
en parlem. Perquè, per exemple, en algun local buit que hi ha a la zona de l’Eixample
hi ficarem un hort urbà i hi abocarem fems prop d’un pati de llums? Per tant, jo crec
que caldria treballar-ho més.
Parlen de consens. Vostès pensen que alguns veïns voldrien tenir una deixalleria en
un d’aquests solars buit prop de casa seva? Nosaltres entenem que no.
D’altra banda, l’última part de l’estalvi energètic amb els solars jo no la veig.
Sobretot per a nosaltres el més important és el primer acord, perquè sense ell i sense
donar usos als solars, difícilment podrem trobar l’acord necessari entre els diferents
veïns.
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el vot
afirmatiu del seu grup municipal.
Voldria fer esment de la dificultat de gestió d’algun dels elements que hi ha a la
proposta, però segur que es pot treballar i millorar.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, expressa el seu suport a aquesta proposta.
Coincideixo amb l’observació que ha fet el Sr. López de la manca de concreció.
En primer lloc, no hi ha cap problema en fer l’estudi dels solars de titularitat municipal.
Sr. Safont, està parlant de solars de titularitat municipal. Hi ha molts solars a Mataró
als quals no es pot fer res perquè no són de titularitat municipal. Aquests, de moment,
deixem-los de banda.
Estem d’acord que en els de titularitat municipal s’hi podria fer algunes actuacions. Si
no les fem no és per una manca de voluntat, sinó per una manca de recursos,
perquè, encara que només sigui aplanar, treure herbes i posar una tanca, val molts
diners dels que ara no disposem.
Si hi ha alguna iniciativa veïnal o fins i tot privada per fer quelcom de caire social en
algun solar, sense que fos necessària cap inversió per part de l’Ajuntament i que fos
a precari, és a dir, que no hipotequés la destinació d’aquest solar per si el dia de
demà s’hagués de fer, per exemple, una escola, es podria acceptar.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, dóna les gràcies als grups municipals que
donaran suport a la proposta en benefici de la ciutat i no del partit que la presenta.
El Sr. López i la Sra. Calpe tenen raó, no em volia estendre massa i la proposta ha
quedat molt succinta. Tot això està previst i ja li vaig comentar a la Sra. Calpe. És a
dir, hi ha uns usos i unes activitats a desenvolupar que ja estan determinats i hi ha
uns criteris de valoració i un cost zero, o pràcticament zero, per l’Ajuntament. Es
tracta de dinamitzar el tema del solar però també que la societat s’hi impliqui.
Estaré encantat de presentar-li tots els criteris que nosaltres creiem que s’han
d’emprar.
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A la senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
li sap molt de greu haver de votar contràriament a aquesta proposta. No és una
enrabiada, simplement és que el Sr. Esteve ha fet abans una intervenció en la que
nosaltres no hem pogut intervenir per la modificació del ROM i no ho podem acceptar.
Compartim la proposta i les aportacions de les agrupacions polítiques.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

24,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del
grup municipal Socialista (8), corresponent als membres
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5),
corresponent als membres del grup municipal 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 als membres del grup municipal de
Plataforma per Catalunya.

Abstencions:

Cap.

PRECS I PREGUNTES

14 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL CONCERT
PUBLICITAT I NO REALITZAT DE PABLO ALBORÁN A LA
PROGRAMACIÓ DE SANTES 2013.
El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la pregunta següent:
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“El passat 15 de maig el regidor delegat de Cultura, sr. Joaquim Fernàndez, explicava
als mitjans la programació de Santes 20013, entre els molts actes que hi ha
programats, sobresortien els concerts de dos artistes amb especial atracció pel
públic, en Manu Chao i el Pablo Alborán, el concert d’aquest últim estava programat
pel dia 19 de Juliol.
A la informació donada pel sr. Fernàndez es donava el preu de les entrades i fins i tot
es recomanava la compra anticipada de les mateixes ja que seria difícil trobar-les a
taquilla. També es feia un elogi, que compartint, de la col·laboració públic-privat.
Per la nostra sorpresa, i creiem que molts mataronins fans del cantant malagueny, al
cap de 3 dies van començar a sorgir informacions sobre la no realització del concert,
primer per problemes burocràtics, i després per que els representants de l’artista no
tenien cap notícia d’un concert a Mataró. Definitivament un mes després hem sabut
que no hi haurà concert del Pablo Alborán a Mataró i tampoc cap altre que el
substitueixi.
Davant d’aquesta situación el Grup Municipal del PPC presenta la següent Pregunta:
- Quines garanties hi havia per fer la presentació, amb roda de premsa inclosa, del
concert del Pablo Alborán (que havia de ser un dels plats forts de la programació de
Santes 2013) quan al cap de 3 dies es va saber que era dubtosa la seva realització i
finalment s’ha hagut de suspendre?”

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals,

respon a la

pregunta dient que les garanties necessàries per a un esdeveniment d’aquestes
característiques són les que sempre s’han tingut en compte.
Primer, el contracte entre l’Ajuntament i l’empresa promotora.
En segon lloc, el contracte entre l’empresa promotora i l’empresa discogràfica de
l’artista.
I, en tercer lloc, les escriptures públiques que reconeixen la capacitat per signar dels
representants de les empreses.
Aquestes garanties són les que s’han fet servir sempre i ja s’havien utilitzat
anteriorment en contractes amb els mateixos promotors.
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15 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA PER A QUÈ S’AUGMENTI LA
NETEJA DEL PAS SOTERRANI QUE CONNECTA EL PASSEIG
MARÍTIM, L’ESTACIÓ DE RODALIES I LA PLAÇA MIQUEL
BIADA.
El senyor Marco A. Fernández, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta el prec següent:
“Atès que el pas soterrani que connecta la Plaça de Miquel Biada amb l’Estació de
Rodalies i el Port de Mataró és un dels vials d’aquesta ciutat més transitat.
Atès que durant l’estiu són moltes les persones que accedeixen al nostre front
marítim per aquest pas soterrani i que és la via d’accés de moltes altres que venen a
la nostre ciutat.
Atès que tots els Grups Municipals hem manifestat en diferents moments l’aposta per
atreure visitants a Mataró basant-nos en les potencialitats del front marítim i que
aquest és un dels principals pols d’atracció amb el Port i el nou Hotel.
Atès que hem pogut comprovar que almenys el dilluns 17 i el dimarts 18, després del
cap de setmana, l’aspecte i l’olor feia repugnant el passar pels esmentats accesos. I
ens estalviarem de descriure “l’espectacle i les sensacions” que suposa el caminar
per aquesta via en les condicions en la qual es troba aquests dies per qüestions
escatològiques.
Atès que entenem que, a més a més, de tot el que hem dit amb anterioritat, que
durant la temporada de platges aquest pas hauria de presentar el millor dels seus
aspectes en quant a il·luminació i netedat.
Pels motius que hem expressat proposem al Govern Municipal el següent PREC:
.-Els serveis de manteniment de l’Ajuntament de Mataró milloraran i augmentaran la
neteja i el manteniment del pas soterrani de la Plaça de Miquel Biada durant el
període estival per tal de que aquest ofereixi una bona imatge de la nostra ciutat i no
la que actualment ofereix alguns dies.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, explica que aquest pas soterrani i tots els que connecten Mataró amb
el passeig marítim, malgrat es netegen de dilluns a dissabte amb aigua durant tot
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l’any, el diumenge hi ha gent que l’utilitza per fer coses impròpies del pas i pot ser
que algun dilluns puntualment estigui en aquesta situació. Entenem que no és un
problema de manca de neteja perquè aquesta és diària.
Li accepto el prec perquè controlarem de prop aquest pas per si cal fer alguna
actuació puntual.

16 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

SOCIALISTA PER LA ELABORACIÓ D’UN OBSERVATORI
D’EMERGÈNCIA TRIMESTRAL.
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta el Prec
següent:
“L’ extraordinària i inèdita falta de transparència demostrada per aquest Ajuntament
els darrers dos anys, sumada a la falta de projecte de ciutat de l’actual Govern, fa que
la ciutadania en general desconegui quina és la feina que s’està fent, els resultats de
la mateixa, i com afecta això al conjunt de la ciutat. Es desconeix la idea de futur de
ciutat de qui governa.
La greu crisi que estem patint, ha fet que a aquesta ciutat hi hagi més del 22% de
taxa d’atur, amb més de 14500 persones aturades.
D’aquestes persones, coneixem que gairebé la meitat no reben cap prestació
econòmica que els ajudi a viure amb dignitat. Però, ens trobem que no hi ha cap
estadística pública que ens permeti saber en quina situació es troben aquestes
persones. Desconeixen els indicadors en els quals aquest Ajuntament es sustenta
per fer posteriorment polítiques de benestar social.
És per aquest motiu que aquest Grup Municipal fa el següent Prec:
1. L’Ajuntament de Mataró presentarà en els òrgans oportuns un informe de situació
d’emergència cada tres mesos per conèixer de primera mà la situació, i la
comparativa amb les estadístiques anteriors, de la ciutadania de Mataró bàsicament
en els següents aspectes:
a.
b.

Usuaris menjadors escolars. Número d’usuaris becats. Número de beques
retornades
Menjadors gent gran. Número d’usuaris que reben ajudes.
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c.
d.
e.
f.
g.

Nombre d’àpats mensuals de la Fundació St. Joaquim finançats per
l’ajuntament.
Infants atesos pels equips EAIA en aquests darrers sis mesos.
Quants nous ajuts socials individualitzats s’han realitzat en aquest darrer mig
any.
Quantes persones han estat ateses a l’OSAI aquests darrers sis mesos.
I quant al Centre d’acollida: nombre d’usuaris, tipologia i temps d’estada.”

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut
i Consum, diu, en relació amb el prec, que hi ha dues matisacions que vol fer.
La primera és que l’objectiu del prec el compartim totalment, perquè ja són dades de
les quals disposa el servei i per les quals es fan les polítiques socials.
La segona és que, entrant en un terreny més emotiu, potser no m’agrada la frase que
fa servir “d’inèdita falta de transparència demostrada per aquest Ajuntament” i la de
la manca de política que diu que tenim a l’hora de fer polítiques socials, quan tot això
no és així. Hi ha transparència. A les comissions informatives o a les juntes de
portaveus es va informant d’aquestes dades. Per exemple, a l’última junta de
portaveus es va informar sobre els usuaris becats i es va presentar el Casalet de la
Creu Roja com un nou mecanisme que es posarà en marxa aquest mes d’agost per
atendre aquells nens amb risc d’exclusió social. També es van presentar dades en
relació a les beques menjador. A més, a l’última informativa també es va presentar,
en relació als casals d’avis, el projecte “Un àpat a cada taula”, que és molt
engrescador per a les residències de Mataró i en el qual podran participar fent un
àpat per evitar la soledat que poden patir algunes persones grans. Pel que fa als
ajuts individualitzats del 2012, es van presentar en comissió informativa les dades
que informen sobre aquests ajuts, la tipologia de persones i quines són.
El seu prec deu anar dirigit al fet que presentem de forma trimestral en aquestes
comissions informatives tot allò que ens sol·licita, i òbviament hi estem d’acord. A
més, crec que també podríem proposar, si els sembla bé, incloure l’Observatori de la
crisi perquè ens fes aquestes estadístiques i també presentar-les a les comissions
informatives. Si fos així, el prec seria engrescador per a nosaltres i crec que no ens
costa res fer-ho trimestralment.
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El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, no dubta del que
diu la Sra. Ortiz, però una cosa són els projectes i una altra cosa són les dades. El
que ens ajudaria a tots seria donar-les d’una manera periòdica, tal com les dóna
l’Observatori de la crisi. Com que vostès no les donen, a nosaltres ens fa pensar que
no saben en què es recolzen per després fer segons quines polítiques. Tot i així,
agafem l’esperit.
D’altra banda, si a vostè hi ha coses que no li agraden, en podem parlar abans.
Finalment, nosaltres acceptaríem sumar això que vostè diu per enriquir encara més
aquest prec.

17 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

SOCIALISTA SOBRE ASSESSORAMENT A CLUBS I ENTITATS
ESPORTIVES

DE

REGULARITZACIÓ

MATARÓ
DE

LES

EN

EL

PROCÉS

COTITZACIONS

DE

DE
LA

SEGURETAT SOCIAL.
El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta el prec següent:
“A finals del mes de maig, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) van comunicar
conjuntament i per escrit a tots els clubs que la Inspecció de Treball i la Seguretat
Social estava inspeccionant les situacions laborals als clubs i entitats esportives de
Catalunya i per fer que totes les persones amb una relació laboral amb els clubs i
entitats esportives cotitzessin a la Seguretat Social. Estem parlant de: esportistes,
entrenadors, preparadors físics, monitors i personal d’organització (recepcionistes,
administratius, personal de manteniment i similars). En molts casos la Seguretat
Social ja havia decretat sancions a clubs i entitats esportives.
Davant això, la Secretaria General de l’Esport i la UFEC han negociat amb l’Estat una
moratòria fins al 30 de setembre, moment en el que els clubs i entitats esportives
hauran d’haver regulat voluntàriament la seva situació. La UFEC ha obert una línia de
suport als clubs per fer les gestions pertinents a un cost de 5 euros per persona que
s’hagi de regularitzar.
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Com és evident, aquesta situació està intranquil·litzant als clubs més modestos atès
que com sabeu la seva economia no pot suportar aquestes càrregues impositives en
un moment en que les aportacions públiques i privades s’han reduït dràsticament i
malauradament no tenim noticies de plans públics d’esponsorització que obrin la
porta als clubs a nous ingressos de privats. D'altra banda, la gestió d’aquest tema per
la via de la inspecció i els sancionaments, com s’ha fet fins ara, està aconseguint que
els responsables dels clubs es repensin si han d'assumir aquesta responsabilitat
voluntària.
Tot plegat és una situació força difícil per l’esport català, que a diferència d’altres
llocs, es basa en l’associacionisme i en la societat civil: i no pot ser d’altre manera si
volem que l’esport català sigui popular, cívic, democràtic i independent.
Per tot això, el grup municipal socialista formula el següent prec al govern municipal:
• Que el Govern municipal, mitjançant la Direcció d’Esports i l’Agència Municipal de
Suport a l’Associacionisme estableixin, en caràcter d’urgència, un servei d’atenció
especialitzada als clubs i entitats esportives de la ciutat per a assessorar-los en
aquest procés de regularització voluntària que finalitza el 30 de setembre.”

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, explica que
aquest és un tema que està damunt la taula de tots des de fa un temps. La veritat és
que hi estem treballant i estem molt sensibilitzats, tant jo mateix com la Regidoria
d’Esports i el mateix Alcalde. Em consta que a la Federació de Municipis de
Catalunya estan darrere del tema des del primer dia.
És veritablement un problema que ens ha vingut a sobre. La Inspecció de Treball vol
demanar un seguit d’actuacions als clubs i a les entitats i precisament s’està fixant en
els clubs i les entitats que donen servei a l’esport de base, a l’esport més majoritari
de la nostra ciutat. La situació és complicada i afecta totes les persones que reben
una remuneració, tant des de l’entrenador, com des de la persona que fa un petit
suport. El problema més gran que hi ha és que Treball no vol entendre que són
entitats sense ànim de lucre, que són unes feines que tenen una important funció
social i que es fan per uns imports molt petits que moltes vegades cobreixen tan sols
les despeses de desplaçament. Des del nostre Ajuntament hi ha oficines de
recolzament a les entitats des d’on s’han fet diferents assessoraments i xerrades
col·lectives els darrers anys en relació a obligacions amb el personal que hi treballa.
Degut a la situació originada, el passat 17 de juny es va acordar amb la UFEC (Unió
de Federacions Esportives de Catalunya) una jornada amb l’objectiu de donar suport
a les entitats en aquest procés de regularització. Aquesta sessió l’hem convocat a
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Mataró pel proper 11 de juliol a les 7 del vespre al Centre Cívic de Pla d’en Boet. Hi
hem convocat als clubs i a les entitats.
Li acceptem el prec però m’agradaria valorar, arran d’aquesta sessió amb la UFEC,
la necessitat d’ampliar el suport des de l’Agència de Suport a l’Associacionisme.
Li agraeixo que digui que en un futur ens portarà una moció i li agrairia que la
treballéssim tots els grups municipals, perquè s’han de mirar les eines de pressió que
tinguem davant de Treball perquè escolti als clubs i a les entitats més febles, que són
les que donen millor servei a l’esport de base i l’esport majoritari i que no tinguin
aquest impacte que veiem venir.

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, agraeix al Sr. Galbany la
seva predisposició.
Aquest és un tema que preocupa molt. Hi hem d’estar a sobre, que no quedi aquí i
que busquem solucions més enllà de les que s’han donat fins ara. Aconseguir una
moratòria fins al 30 de setembre està bé però no soluciona el cas. Que la UFEC
ofereixi una gestió a cinc euros per persona, creiem que es poden buscar altres
solucions que estiguin més al costat dels clubs.

18 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA

D’UNITAT

POPULAR

SOBRE

L’ACORD

D’INSTAL•LAR CALDERES DE BIOMASSA.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la pregunta següent :

“Arran d’una proposta inicial de la CUP, el conjunt del grups municipals de
l’Ajuntament de Mataró va aprovar, per unanimitat, una proposta de resolució per
promoure la instal·lació de calderes de biomassa en equipaments públics.
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La dependència energètica que tenim com a país és un error que paguem car
econòmicament i mediambientalment: la major part d’energia que utilitzem a l’hora de
realitzar tasques quotidianes es produeix mitjançant combustibles d’origen fòssil
procedents d’altres continents.
Catalunya, però, disposa d’una matèria primera important per a l’economia
productiva: la fusta dels nostres boscos. El nostre país, en efecte, és ric en boscos i,
en moments de crisi com l’actual, és molt important, i per a moltes persones vital, que
gestionem els recursos propis i en traiem el màxim rendiment.
Un dels potencials locals en energies renovables és la utilització de la biomassa per a
usos tèrmics.
La utilització de calderes de biomassa permet fer rendible el manteniment i gestió
dels boscos del nostre entorn en relació a la prevenció d’incendis i la creació de llocs
de treball.
En aquest sentit els acords aprovats a Ple municipal diuen:
1) Realitzar un estudi que situï el potencial de biomassa que es pot extreure de forma
sostenible en el municipi de Mataró i entorns.
2) Implantar calderes de biomassa en els nous equipaments que no es prevegi
connectar amb el Tub Verd i en cas de renovació de caldera estudiar en cada cas
la instal·lació d’una de biomassa tenint en compte, entre altres aspectes, els
resultats del primer acord.
3) Demanar a MES SA que estudií la incorporació d’un sistema de cogeneració amb
biomassa en nous traçats del Tub Verd.
4) L'Ajuntament farà difusió i facilitarà la utilització d'energies renovables aplicades a
la llar.
Atesos aquests acords, el Grup Municipal de la CUP fa les preguntes següents:
1.
2.
3.
4.
5.

S’ha realitzat l’estudi sobre el potencial de biomassa que es pot extreure de
forma sostenible en el municipi de Mataró i entorns?
Quina relació de calderes s’han instal·lat o substituït en equipaments, i de quin
tipus són?
Està previst instal·lar alguna caldera de biomassa en algun equipament de la
ciutat?
S’ha vetllat per tal de garantir la instal·lació de calderes de biomassa a l’escola
de nova construcció Marta Mata o a la futura escola Angeleta Ferrer?
Quina mena de difusió ha fet o té previst fer l’Ajuntament per a la promoció de
calderes de biomassa?”

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, no marxa de la sala per respecte a la persona que ha d’intervenir. Ja ens
vam queixar, quan parlàvem de l’anterior ROM, que precisament aquesta petició de
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paraula per un treballador del grup municipal de la CUP ens sembla una perversió
d’aquest ROM del que tant es queixen.

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Xavier Montero,
en representació de l’Associació Cultural Fèlix Cucurull, qui recorda que fa dos anys
va venir a la sala a felicitar-los per l’acord, però que ara, dos anys després, no pot dir
el mateix. Diu que la comarca està preparada per fabricar biomassa, ja que existeixen
dues empreses que n’exporten.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sostenibilitat, contesta a la primera pregunta dient que sí s’ha realitzat.
Mataró va participar, en el segon semestre del 2011, en el projecte Innobiomassa,
una estratègia integrada per la consolidació del sector emergent de la biomassa, en
el que va participar també el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Consorci
Forestal de Catalunya, entre d’altres. En el marc d’aquest projecte es va realitzar un
estudi de la disponibilitat de biomassa i demanda energètica a l’àrea del Montnegre i
El Corredor. Aquest estudi va concloure que la disponibilitat de biomassa no era un
factor limitador per satisfer la demanda potencial a l’àrea.
Pel que fa a la segona pregunta, des de la proposta de resolució del ple de febrer del
2011 no s’ha produït cap renovació ni instal·lació de caldera nova.
Respecte a la tercera pregunta, en aquests moments no està previst, tot i que, a
mesura que sorgeixin necessitats de substitució, es tindran en compte i s’ha
d’estudiar la seva viabilitat econòmica i tècnica. No hi ha cap cas que s’hagi de
renovar la caldera.
En referència a la quarta pregunta, en el cas de l’escola Marta Mata es va optar per
la connexió del Tub Verd. En el cas de l’Angeleta Ferrer, encara no disposem del
projecte tècnic del futur equipament. El compromís és que, en el moment de la
redacció del projecte es valorarà la seva possibilitat.
Quant a la cinquena pregunta, des de l’espai expositiu de la Casa Capell, i
especialment des del seu programa d’activitat, s’ha tractat en diverses ocasions
l’aplicació d’energies renovables a través dels tallers, activitats diverses, entre les
quals apareixen la utilització de la biomassa com a font de l’energia renovable. Tot i
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així, està previst programar una activitat específica sobre la utilització concreta de la
biomassa per al darrer trimestre d’aquest any.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, demana a la Sra. Rodríguez si li pot facilitar aquest estudi. Si la disponibilitat
no és limitada, és un tema que cal aportar-hi. En el cas del Marta Mata, crec que hem
perdut una ocasió malgrat s’hagi connectat el Tub Verd.

19 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
LA

CANDIDATURA

D’UNITAT

POPULAR

SOBRE

LA

ELIMINACIÓ DE PROFESSORS A L’INSTITUT MIQUEL BIADA.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la pregunta següent :

“Els darrers anys venen precedits per importants retallades en l’educació pública. El
professorat és qui ha patit més directament l’empitjorament de les condicions
laborals.
Pel proper curs al IES Miquel Biada, escola municipal, es planteja una reducció de
l’estructura de professorat d’unes 3,5 persones.
Aquesta reducció ve donada per dos conceptes:
1. Càlcul de plantilles per la normativa de la Generalitat, on hi ha una nova
retallada de 1,59 professors per a tots els instituts.
2. En el conveni del Miquel Biada entre l’Ajuntament i la Generalitat, que es
revisa anualment, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat redueix en
1,94 el professorat necessari pel funcionament del Miquel Biada, sense
l’acord amb l’administració local.
Sabem que s’estan fent gestions per tal d’aclarir la discrepància amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per part de l’Ajuntament, però no s’ha resolt.
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La Cup pensem que és un nou cas on la l’autonomia municipal es veu sotmesa a
directrius educatives marcades des de la Generalitat sense el consens local.
Atesos aquests fets, el Grup Municipal de la CUP fa les preguntes següents:
1. Per què no intervé amb més força el govern municipal per solucionar aquest
problema que ajudaria al Miquel Biada, l’Escola Pública de Mataró, a donar
un servei de qualitat?
2. Per què l’Ajuntament de Mataró no assumeix aquest cost de 1,94 professors
fins que s’aclareixi la discrepància entre Ajuntament i Departament
d’Ensenyament de la Generalitat? “

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, comença dient
que no és certa la dada sobre la reducció de 3,5 places que ha donat el Sr. SafontTria. En aquests moments s’està treballant amb la direcció del centre sobre les
previsions de programació per al curs 13-14, que inclou la integració de l’oferta de
PQPI a l’estructura de l’Institut Biada. Així mateix, s’està dialogant amb el
Departament d’Ensenyament sobre les previsions de subvenció per a l’any vinent.
En resposta a la primera pregunta, l’Ajuntament, com cada any, ha debatut
exhaustivament amb el Departament d’Ensenyament la subvenció concedida per al
curs 12-13 i ho seguirà fent per als cursos vinents per seguir garantint el servei
educatiu de qualitat que tots volem. L’escull principal ha estat el no reconeixement, a
efectes econòmics, des de cursos anteriors, d’un grup del cicle d’Electromecànica de
vehicles que fem a la tarda. No està reconegut des del curs 11-12. És un cicle de
grau mitjà i que, malgrat això, es continuarà impartint el proper curs amb el seu
professorat corresponent i amb l’aportació de l’Ajuntament.
Pel que fa a la segona pregunta, l’Ajuntament ja assumeix el finançament d’una part
de la plantilla que no està subvencionada. La reducció d’hores per al curs vinent és la
que es deriva de l’aplicació del Decret de plantilles que afecta tots els centres
públics. No hi ha prevista, doncs, cap reducció d’hores a causa del desacord en el
càlcul de la subvenció que rep l’Ajuntament. Ara estem acabant-ho de tancar tot i
quan tinguem tancades les programacions de tots els centres farem arribar tota la
informació.
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, té calculat que amb les retallades que ara es plantegen seran 3,33 els
professors que s’eliminaran. Això es disfressa amb la incorporació del PQPI, amb
una excedència temporal, amb una jubilació que en part assumirà l’Ajuntament, i el
que vostè no em pot dir és que no hi haurà retallades, perquè tinc entès que hi haurà
mig professor en el servei del cicle formatiu d’Automoció, que sí que serà eliminat.
Per tant, la qualitat del Miquel Biada en aquest cas es veurà ressentida. Nosaltres
demanem que l’Ajuntament vetlli per aquesta qualitat i que en la negociació amb la
Generalitat defensin els interessos de la ciutat i de l’escola pública i evitin la retallada
en professorat.

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, reitera que la
dada que maneja el Sr. Safont-Tria no és correcta i que es continua treballant i
vetllant per la qualitat educativa a la ciutat.

En aquest moment s’absenta de la sessió el Sr. José Manuel López, portaveu del
grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

20 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA PER OPTIMITZAR L’ÚS DE LES BEQUES DE
MENJADOR ESCOLAR A LES FAMÍLIES QUE LES REBEN I A
LES AMPA QUE LES GESTIONEN.
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el següent Prec:
“L’actual situació de crisi econòmica està comportant per a un nombre important de
famílies del nostre municipi una precarització de les seves condicions socials que
afecta a qüestions tan bàsiques com l’alimentació o l’habitatge.
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Els mitjans informatius, els pediatres dels CAPs, els professionals de l’educació i del
lleure que tenen relació amb la infància detecten dia si i dia també indicis
d’insuficiència alimentaria i/o de malnutrició entre els i les menors.
En aquest context general ens trobem que les beques de menjadors escolars
atorgades pel Consell Comarcal els primers mesos del curs escolar no es fan
efectives fins molts mesos més tard, tensionant la gestió de les AMPA sobre aquest
servei escolar i privant a moltes famílies de l’ús normalitzat del menjador, ja que no
poden avançar els diners dels menús i no poden fer ús del servei fins que els reben.
Per aquesta raó sorprèn la paradoxa que a final del curs 2012-2013 la partida de
beques aprofitades per les famílies de Mataró hagi estat molt inferior a les atorgades.
Entenem que aquesta situació és fruit del circuit complex que segueixen els tràmits
administratius de les beques, però és inadmissible que això passi per davant de
necessitats tan imperioses com l’alimentació diària. Considerem que aquesta situació
ha de ser millorable i per això el Grup Municipal d’ICV-EUiA presenta el següent
PREC
Que durant els primers mesos del curs 2013-2014, i tan aviat com la Direcció
d’Ensenyament de la ciutat rebi la relació de beques de menjador escolar atorgades
pel Consell Comarcal, es prenguin les mesures de tresoreria oportunes per traslladar
en el mínim temps possible l’import de les beques a les famílies i AMPA que
gestionen els menjadors escolars de la ciutat, per tal de possibilitar als i les infants
l’ús del servei de menjador amb la major celeritat.”

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, expressa que,
com va quedar palès en el Consell Escolar Municipal, el seu grup municipal està molt
preocupat per la situació en la que es poden trobar algunes de les escoles, famílies i
alumnes de la ciutat a causa de la situació de crisi actual.
Durant aquest curs que ha finalitzat, el retard en el pagament de les beques ha
provocat que les escoles concertades, les AMPES, els pares i empreses que porten
menjadors hagin finançat els imports de les beques que no han arribat quan tocava.
Això que no arribin quan toca comença a ser un costum. Aquest any encara no hem
rebut el 75%. No es pot permetre que aquestes beques arribin tard.
Fa mesos que des de l’Ajuntament ho reclamem a les institucions com el Consell
Comarcal, la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. La resposta
sempre ha estat la mateixa: la molt difícil situació financera en què es troba la
Generalitat. Aquesta resposta no fa que nosaltres deixem de reclamar el que creiem
que és bo per a la ciutat.
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El Govern està estudiant la viabilitat de la proposta que li ha estat adreçada des del
plenari del Consell Escolar Municipal, segons l’acord de la reunió del 27 de juny i que
ja vam entrar per escrit a la Secretaria i la Presidència del Consell Escolar Municipal,
en relació amb el que vostè ens està demanant.
Per tant, acceptem el prec, condicionat a la viabilitat de la disponibilitat econòmica
del nostre Ajuntament i la de la Generalitat.
Fa uns anys sí que s’havien avançat quantitats, però estem parlant de quantitats que
no són com les que estem parlant ara. Estem parlant de 400.000 euros. A l’any 2009
parlàvem de 63.000 euros. Era un finançament a curt termini de dos mesos.
Ara hem de veure la viabilitat financera de l’Ajuntament per veure si pot fer front a
una quantitat més important, com són 497.000 euros, que en realitat seria una mica
menys si la Generalitat pagués una mica abans.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, pensa que s’ha de saber si al municipi s’estan
donant casos de desatenció alimentària en alguns infants.
Igual que s’ha posat el Casalet a l’estiu, no podem fer que es repeteixi la situació de
desemparament en què es troben moltes AMPES i moltes famílies davant la situació
de l’alimentació dels seus infants.
Entenem que les tensions de tresoreria poden ser importants, però no admetem que
la Generalitat respongui amb dilacions en aquest tema; per tant, ens semblaria molt
adequat seguir amb la via de la pressió.
Agrair que el municipi entengui que allò que una vegada es va fer de manera
excepcional, perquè les AMPES ja estaven tensionades, en aquests moments es
pugui fer encara amb més urgència a poc que sigui possible des de la tresoreria
municipal.
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21 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA SITUACIÓ DELS DESNONAMENTS A
MATARÓ.
El senyor Juan Antonio Ciller, regidor del grup municipal Socialista, presenta la
pregunta següent:
“Des de fa quasi tres mesos la comissió especial creada per PREVENIR I EVITAR
DESNONAMENTS a la nostra ciutat no s’ha reunit i no pas perquè els problemes que
varen impulsar la creació de l’anomenada comissió s’hagin resolt, tot al contrari. El
govern municipal sembla obviar el greu problema de l’habitatge i els desnonaments
que es produeixin dia rere dia perquè la greu situació econòmica que estem vivint
impedeix a molts ciutadans poder fer front a les obligacions financeres que havien
assumit al seu dia i ara es veuen abocats a abandonar llur habitatge amb totes les
càrregues econòmiques afegides.
És davant d’aquesta inoperància que es detecta per part del govern municipal que el
Grup Municipal Socialista formula les següents preguntes:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Com és que es produeix aquesta dilació tan àmplia en el treball que havia de
fer la comissió especial mixta per prevenir i evitar desnonaments?
Sap el govern municipal quants desnonaments hi ha hagut a Mataró en aquest
darrer mig any i fins el dia de avui?.
Quantes i quines relacions/actuacions s'han establert amb les diferents entitats
financeres de la ciutat en relació al seu “parc d'habitatges buit" en aquests
darrers mesos.
Quants habitatges buits d'ADIGSA hi ha a dia de avui a Mataró. Qui els
gestiona?
Que es pensa fer amb els habitatges buits de PUMSA i que no estan adjudicats
a ningú?
Preveu el Govern municipal, davant les dificultats econòmiques d’alguns
llogaters de PUMSA minorar l’import dels lloguers a les famílies en dificultats i
en situació de risc ?
Té previst el Govern alguna assignació econòmica per ajuda i assistència
jurídica o psicològica a les famílies desnonades?”

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sostenibilitat, explica que en l’última comissió es va determinar que s’havia
de fer un equip de treball més petit perquè a la comissió hi havien d’anar, no només
representants polítics, sinó també representants d’organitzacions, del Col·legi
d’Advocats, etc. Es tractava de fer un equip petit al que s’hi podia apuntar qualsevol
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que volgués. Ens vam apuntar els que ens vam apuntar i s’ha continuat treballant. No
ens hem aturat mai de treballar.
En relació amb el nombre de comissions globals que hem fet, han estat un total de
dotze en els divuit mesos que fa que funciona aquesta comissió. Al començament les
fèiem cada quinze dies i després vam decidir fer l’equip més petit i que es reunís
periòdicament. Això és el que s’està fent.
Respecte a la qüestió de que no es treballa, ens avala tota la feina feta. Des del
començament ens vam enfocar en la prevenció i en la intervenció. Vam crear un
equip d’especialistes dins de l’Ajuntament, que ha atès 270 casos. Tots aquests
casos s’han paralitzat. No hi ha hagut cap desnonament d’aquests casos. S’està
col·laborant constantment des de Benestar Social i Habitatge, Càritas, Creu Roja i la
PAH. S’han creat dos grups de treball; un d’ells anava a parlar amb les entitats
bancàries. En un ple vaig estar deu minuts dient totes les reunions que vam tenir
amb totes les entitats, que han donat un fruit clar: en aquests moments ja tenim deu
habitatges que ha posat Servihàbitat a la nostra disposició, dels quals ja estan
ocupats quatre per quatre famílies.
S’ha elaborat un protocol d’actuació d’aquestes persones. Aquest protocol és el que
s’està aplicant a tots els serveis i a Benestar Social.
S’ha elaborat un protocol de les cèdules hipotecàries per als casos de dació en
pagament. També s’està elaborant un protocol per als casos dels certificats
energètics. En el cas de dació en pagament, aquestes famílies tenen un tracte
especial, sempre que s’acreditin les circumstàncies especials. També estem adherits
al conveni del Sareb per obtenir els habitatges que han d’arribar des del Sareb.
Aquest és un tema que vam debatre dins la comissió. S’ha suspès el pagament de
plusvàlues en els casos de dació en pagament. I s’han fet propostes de cessió de
locals per la guarda temporal dels mobles per la gent que es troba en desnonament.
Pel que fa a la segona pregunta, tenim la informació del 2011 i del 2012, que es va
donar a la comissió. Actualment ens falta tancar i parlar amb el Jutge que després de
l’estiu ens donarà la informació d’aquest semestre.
A casa nostra s’han atès aquest semestre 105 casos: 84 casos hipotecaris i 21 casos
de lloguer, tots ells paralitzats, la majoria solucionats i altres en tràmits d’acord.
Quant a la tercera pregunta, la relació més important és el tracte amb Caixabank,
que ha obert aquesta línia que he explicat abans. Estem amb el Sareb i amb
Caixabank in situ.
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En referència a la quarta pregunta, sí que hi ha uns habitatges d’ADIGSA que són al
carrer Sant Cugat, que estan buits. Això ho tramita directament ADIGSA.

El senyor Juan Antonio Ciller, regidor del grup municipal Socialista, creu que el
govern s’ha d’implicar molt més amb aquest col·lectiu i que s’hauria d’assignar una
partida econòmica per assessorar les persones que l’únic delicte que han comès ha
estat el de ser treballadors que no han pogut fer front als seus compromisos de
pagament hipotecari i a qui se’ls han denegat uns drets constitucionals com són el
dret al treball i el dret a l’habitatge.

22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LES OBRES REALITZADES AL PARC
FORESTAL.
El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta la
pregunta següent:
“Al passat ple de desembre el nostre Grup municipal va realitzar un prec demanant
que la baixa en l’adjudicació de les obres del “Projecte de millora de la biodiversitat i
els usos del Parc forestal de Mataró” es destinés a noves actuacions de millora de la
biodiversitat en el mateix Parc Forestal. Prec que la regidora Sra Calpe va acceptar
relacionant la seva realització a la constitució d’una comissió per part del Ministeri.
Han passat set mesos des de llavors i no hem tingut cap mena de notícia al respecte
Des del desembre, per contra, sí hem assistit a l’inici de les obres, a la seva execució
i fins i tot a la posada de l’obra a disposició de la ciutadania en un àmbit remodelat
gràcies al Premi a l’increment de la biodiversitat que ens va atorgar el Ministeri l’any
2010, què sembla ha estat acollit amb satisfacció per les entitats que organitzen la
Romeria del Rocío a la nostra ciutat.
Més enllà de la manca d’informació durant aquests set mesos, també ens ha sobtat
comprovar que amb data 25 de juny de 2013 s’ha publicat en el BOPB l’anunci de la
formalització de contracte per a la realització d’aquestes obres, quan en aquesta data
i tal com ja s’ha comentat abans, ja fa cert temps que estem gaudint del resultat de
l’execució d’aquestes obres de millora, en principi acabades.
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És per això que el Grup Municipal Socialista formula les següents preguntes:
1.

2.
3.
4.

S’ha creat la comissió a la que la regidora va fer esment al ple del desembre per
tal d’abordar la possibilitat de reinvertir en el Parc l’escreix sobrant del premi
atorgat?
S’han recepcionat les obres de millora, és a dir, s’han donat per acabades
formalment?
Existeix un informe dels serveis tècnics justificant aquesta recepció?
Quin cost total ha tingut finalment aquest projecte?”

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, respon que, com ja ha anat informant a les comissions informatives,
l’Ajuntament va estar insistint perquè es creés la comissió al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente que havia de determinar si la baixa que havíem tingut
en l’adjudicació del premi, quan es van adjudicar les obres, ens la podíem gastar
reinvertint-la en el mateix projecte o no. Fins i tot es va enviar un comunicat dient que
o ens deien alguna cosa o ens ho gastàvem. Finalment, aquesta comissió es va
crear el 13 de maig del 2013 i es va prendre, entre d’altres, l’acord d’autoritzar
l’Ajuntament

de

Mataró

perquè

reinvertís

aquesta

baixa

en

actuacions

complementàries que no havien estat previstes inicialment en el projecte.
Pel que fa a la segona pregunta, els he de dir que no perquè encara no s’han acabat
les obres. Es va esperar que s’acabés la Romería del Rocío per poder portar a terme
aquestes obres que es van afegir que s’estan realitzant. La previsió és que s’acabin
el 15 de juliol. Per tant, no hi ha cap informe dels serveis tècnics justificant aquesta
recepció perquè encara no s’han acabat aquestes inversions i, per tant, encara no
s’han recepcionat aquests treballs finals. El dia 3 de juny es va dictar el Decret per
part de Compres i Contractacions acordant la modificació del contracte, ampliant la
reinversió d’aquesta baixa. Per tant, ha estat un procés que s’ha anat portant a
terme. Sr. Melero, si vol, després li faré arribar una còpia del Decret.
Hem pogut reinvertir aquesta baixa i, per tant, tots els 150 euros del premi aniran
destinats a millores del parc forestal.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, opina que si en
aquests set mesos hi ha hagut algun avanç, tal com ell demanava en un prec, no
hagués estat de més que se l’informés.
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En aquell prec en el que parlava d’informar, també parlava d’informar el Consell de
Mediambient. Em sobta que em digui que no s’han recepcionat unes obres les quals
vam ocupar amb moltes persones. És a dir, quan es fan unes obres en un espai
públic, el que es fa és un traspàs de la titularitat pública a l’empresa. Per això, quan
s’acaben les obres, es parla de recepcionar-les, de tal manera que la responsabilitat
del que passi en aquell àmbit correspon a l’empresa. Si hi hagués hagut una situació
en què es malmetés algun dels elements que estaven inacabats, l’empresa ens
podria demanar responsabilitats. No ha passat una gran desgràcia, tot i que alguna
persona sí que ha pres mal. Llavors, qui és el responsable d’autoritzar un espai que,
en principi, no està a la disposició de la ciutadania? Les coses s’han de fer adequantles als processos jurídics en els quals les responsabilitats de l’Ajuntament quedin
clares. L’Ajuntament no ha de coresponsabilitzar-se de la seva responsabilitat. Si
vostè les ha autoritzat és a risc i ventura seu.

A la senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, li preocupa que el Sr. Melero digui això de la responsabilitat.
Les obres que preveien al Parc Forestal eren actuacions en l’arbrat, en els talusos i
en la zona on hi havia plantes. Per tant, el fet que es pogués celebrar la Romería del
Rocío al Parc Forestal ni impedia, ni malmetia, ni posava en perill la integritat de les
persones amb les actuacions que s’estaven fent en funció d’aquest premi. Una
vegada acabada aquesta festa que se celebrava al Parc Forestal, hem pogut realitzar
aquestes millores que es van acordar. Per tant, entenem que aquí no es va posar en
perill la seguretat de ningú.

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL VIATGE
D’EMPRESES MATARONINES A MIAMI.
El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit.
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24 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS POSSIBLES
CASOS DE POLIGÀMIA QUE ES DONEN A LA CIUTAT.
La senyora Berta Isabel Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la pregunta següent:

“El passat Ple ordinari del mes de juny, el Grup Municipal Popular, va presentar una
Proposta de Resolució amb la qual es tractava d'esclarir i eradicar casos de
suposada poligàmia que han arribat al nostre coneixement i que corren com rumors
per la ciutat.
De la mateixa manera tractàvem d'esclarir també un suposat frau que consistiria fer
passar com famílies monoparentals a persones que conviuen en situació irregular en
la nostra ciutat, atès que la convivència d'un cònjuge amb diversos cònjuges alhora
no es legal en el nostre ordenament jurídic i per el tant oficialment no es reconeix.
Això genera a la persona que a l'administració li consta com família monoparental
una sèrie de beneficis als quals no hauria d'accedir.
Argumentant que la Proposta de Resolució podia vulnerar el dret a la protecció de
dades no es va debatre ni va votar la mateixa, ja que aquest Grup Municipal va
decidir retirar-la. Però el problema segueix estant present, o almenys els rumors
sobre el mateix i entenem que de donar-se aquest tipus de situació i per tant de frau
és necessari eradicar-lo.
De la mateixa manera, es va argumentar que de donar-se el cas, s'hauria de
comunicar a la policia competent ja que es tracta d'un delicte.
Por tot això presentem les següents preguntes:
- Quants casos de poligàmia s'han detectat en la ciutat en els últims 3 anys?;
- Quants casos s'han comunicat al Cos Superior de Policia que entenem que és el
competent en aquesta matèria? “

La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut
i Consum, explica que tota situació il·lícita pot ser denunciada pels ciutadans. En
aquest sentit, és un deure dels ciutadans denunciar tota situació il·lícita a la Fiscalia i
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al Cos Superior de Policia quan creguin que s’està produint. Pel que fa a les
situacions que parlen dels fraus de famílies monoparentals, els requisits i el títol del
document oficial és expedit i renovat per la Secretaria de Família del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el procediment i les
condicions són revisades per la Generalitat.
No entenc què volen dir quan barregen la convivència de famílies monoparentals i els
casos que diuen que suposadament existeixen de poligàmia, perquè una cosa és
una família monoparental formada per una o més filles de més 21 anys, o 26 anys en
el cas que estudiïn, i que conviuen i depenen econòmicament d’una persona.
Normalment, aquests casos de famílies monoparentals es donen en famílies que
s’han divorciat i en què, si la mare té la custòdia, sol·licita el carnet de família
monoparental per adherir-se a aquestes bonificacions.
A més, que es digués que es vulnerava la protecció de dades era perquè en una de
les preguntes que va realitzar el PP es deien noms concrets de famílies. Entenem
que són dades molts sensibles i, per tant, per això es va respondre a aquella
pregunta formulada per escrit, als 30 dies, que no es podien donar dades d’aquestes
famílies perquè no es coneixia la situació de poligàmia per part dels Serveis Socials.
En aquella mateixa resposta se’ls va dir que, en cas que el servei de Benestar Social
detectés un cas de poligàmia no tindria cap dubte a enviar-lo al Jutjat.
Durant aquests tres anys no s’ha detectat cap cas de poligàmia per part dels serveis
socials. Normalment, en els casos de poligàmia, la família no està declarada com a
casada en el país. Amb la reforma del llibre segon, la fórmula del concubinat ha estat
admesa per la reforma que contempla que tota parella o convivent durant dos anys
s’ha d’inscriure com a parella de fet, sense necessitat de passar per un registre
públic. És a dir, el llibre segon també té carències en aquest sentit discutides en el
món jurídic, perquè s’entén que la mera convivència d’una persona pot provocar ser
parella de fet.

La senyora Berta Isabel Azpericueta, regidora del grup municipal del Partit Popular
de Catalunya, agraeix la resposta de la Regidora però manifesta que li sembla
insuficient, perquè hi ha un rumors molt extensos a la ciutat respecte a aquests casos
i no es respon sobre això.
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25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE EL TANCAMENT D’ALGUNS SERVEIS DE
SALUT A MATARÓ.
La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la
pregunta següent:

“Fa uns dies ens vam assabentar que el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya volia reduir alguns serveis dels Centres d’Atenció Primària . Concretament
els serveis d’urgències dels CAPs de Rocafonda i de Cirera-Molins, i algun servei del
CAP de la Llàntia, on a més de l’atenció primària, està ubicat també el servei de salut
sexual i reproductiva del Maresme.
En la junta de portaveus celebrada el passat 14 de juny, així com en consultes fetes
amb la Regidora de Família, Benestar Social, Salut i Consum, se’ns va comunicar per
part del Govern Municipal que aquestes informacions eren falses, un cop
contrastades amb el Departament de Salut. Tot i així, el dubte sobre la reducció
d’alguns serveis crea preocupació entre els veïnats i entre els professionals dels
serveis de salut.
Per altra banda, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una declaració
institucional sobre el Consorci Sanitari del Maresme al Ple de maig d’enguany on
s’exigia al Departament de Salut la no reducció del 10% del pressupost per aquest
any.
És per això que el Grup Municipal Socialista presenta les següents preguntes:
1.

2.
3.
4.

5.

Quina és la resposta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
sobre el possible tancament dels serveis d’urgències d’alguns Centres
d’Atenció Primària de Mataró?. Si la resposta és afirmativa, quins Centres es
veurien afectats i quin és el calendari previst?
És cert que el Departament de Salut té previst la reducció d’alguns serveis de
salut del CAP de la Llàntia? Si és així, quins serien aquests serveis?
Té previst el Departament de Salut la centralització dels serveis d’urgències
dels CAPs de Mataró? Quina és la previsió?
Quina ha estat la coordinació i les gestions realitzades entre el Govern
Municipal i el Departament de Salut, sobre possibles canvis en els serveis de
salut?
Quines gestions ha realitzat el Govern Municipal per tal de donar compliment a
la Declaració Institucional sobre el Consorci Sanitari del Maresme aprovada al
Ple del mes de maig per unanimitat?”
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La senyora Olga Ortiz Moreno, Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut
i Consum, contesta, en referència a la primera pregunta, que des de la gerència
territorial Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut i des de la seva direcció,
reunits el 20 de juny, es va confirmar que no hi ha tancament de serveis d’urgències.
En relació a la segona pregunta, no és cert que el Departament de Salut tingués
prevista la reducció dels serveis de salut del CAP de La Llàntia. Ens van concretar
que continuaria havent-hi medicina de família i infermeria, que La Llàntia és un
consultori local, no una ABS i, com qualsevol consultori, la seva activitat és més
baixa que l’ABS central. Aquest consultori depèn de la Ronda Cerdanya. No és un
ambulatori nou i en el Catsalut s’està parlant que hi hagi la màxima cobertura; per
tant, durant aquest mes no hi ha reducció d’horaris ni dels serveis, sinó els mateixos
horaris de l’any passat.
Sobre la tercera pregunta, se’ns va dir que no hi havia cap previsió de centralització.
En referència a la quarta pregunta, hi ha un diàleg constant, un seguiment de la
situació amb els serveis de salut. Tenim actors en el territori, com el Catsalut i el
Consorci Sanitari del Maresme, amb els que estem coordinats i podem parlar en
qualsevol moment. A més, es fan reunions de coordinació a demanda de les parts.
Quant a la cinquena pregunta, permetin-me llegir la carta que l’Il·lustríssim Sr.
Alcalde va enviar a l’Honorable Conseller acompanyant la declaració i dient:
“Com veureu, el text aprovat conté una defensa inequívoca de la feina realitzada al
llarg de molts anys pel Consorci Sanitari del Maresme, sobretot gràcies al treball i
esforç dels professionals.
Precisament, per continuar garantint la qualitat del servei que es presta, la seva
eficàcia i eficiència i la seva viabilitat, tenint en compte el dèficit que arrossega el
Consorci des de la seva creació, la declaració aprovada conté una clara demanda a
la Conselleria de Salut per tal que el pressupost de l’entitat no es vegi reduït en el
pressupost d’enguany i que els treballadors no vegin disminuïdes, un any més, les
seves retribucions.
Per tant, us comuniquem que hem fet arribar aquesta petició al President del
Consorci i us demanem tingueu en compte l’excepcionalitat del Consorci Sanitari del
Maresme, amb una profunda descapitalització del seu patrimoni per manca
d’inversions i un alt nivell d’endeutament com a conseqüència de l’assumpció del
patrimoni dels ens que van participar en la seva fundació.”
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Aquesta carta va ser enviada a l’Honorable Sr. Boi Ruiz i al Sr. Josep Manyach
Serra, President del Consorci, i s’ha anat tractant en les reunions del consorci en el
sentit de defensar aquesta declaració per part del membres que formem part del
Consell Rector.

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, aclareix que els
horaris serien els mateixos que els de l’estiu de l’any passat.
Li demano a la Sra. Ortiz còpia de la carta que s’ha enviat, que respon a aquesta
petició, que va ser per unanimitat. Tots sabem que l’Hospital de Mataró ha fet els
deures, que ha fet una bona gestió, que ha impulsat maneres d’optimitzar els
recursos per avançat. Per tant, l’ordre de la reducció del 10% dels pressupostos que
envia la Conselleria de Salut a tots els centres crec que no hauria de ser aplicable a
l’Hospital de Mataró per totes aquestes raons que ja vam expressar i que recull
aquesta carta, que és la declaració institucional que va presentar el meu grup
municipal. El que no ens agradaria és que ens passi com en altres casos. Aquí
també vam aprovar per unanimitat que no es reduís cap metge al CAP de La Llàntia i
es va reduir un metge. Tenim altres exemples en salut o en ensenyament i en altres
qüestions. Sabem que la situació és la que és però, en aquest sentit, nosaltres
donem tot el suport per aquest apoderament de l’Ajuntament de Mataró de demanar i
exigir davant la Generalitat quines són les necessitats de la nostra ciutat.

26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE ELS CONVENIS DEL PLA DE MILLORA
AMB ELS CLUBS ESPORTIUS.
El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta
següent:
“Ens hem assabentat que clubs esportius de Mataró encara no saben exactament de
quants diners disposaran per què no s’ha notificat oficialment la concessió de les
subvencions d’enguany i, per tan, encara no disposen d’una primera tramesa del
import de la subvenció.
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Aquesta és una situació que genera moltes inquietuds als clubs doncs a aquestes
alçades ja han hagut de planificar i pressupostar la temporada següent i necessiten
saber de quants recursos disposaran.
Per això el Grup Municipal Socialista presenta les preguntes següents:
•
•
•
•
•

En quin moment es troba el procés d’atorgament de subvencions als clubs?
Sabem ja quines són les quantitats de les subvencions pels clubs pel 2013?
Poden avançar el procés per què els cubs puguin tenir la subvenció el més aviat
possible?
Se n’ha informat d’aquesta situació als membres del nou Consell d’Esports?
S’ha constituït en el si del Consell una comissió per fer el seguiment de les
subvencions? S’ha reunit? Quan es té previst reunir-la?

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, fa notar que els
plans de millora es concretaven en convenis. Els convenis no estan actius des de
l’any passat perquè es van passar a subvencions per concurs públic. D’acord amb la
normativa establerta, va ser explicat en comissió informativa, al Consell Rector
d’Esports i al ple de l’Ajuntament. En els plans de millora hi ha subvencions
nominatives per conveni que ara mateix han passat a la història, perquè ara estem a
la fase de “tant tens, tant fas, tant reps”. Som conscients del retard, degut bàsicament
a l’obtenció dels certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social que han trigat més del
compte en arribar. Malgrat tot això, als clubs que ho han demanat els hem donat
resposta de la quantitat de subvenció que els pertocava.
Pel que fa a la primera pregunta, està en fase de notificació. El tràmit administratiu
s’està acabant i en breus dies es donarà a conèixer.
Respecte a la segona pregunta, sí, la comissió de progressió ja ha determinat les
quantitats i als clubs que ens ho han demanat els ho hem anat dient.
Quant a la tercera pregunta, des d’Administració Central, com que contemplen les
bases de les subvencions, es pot agilitzar fins al pagament per avançat d’un 60% de
la subvenció. El 40% restant segueix la tramitació normal i es paga un cop està la
subvenció justificada.
En relació a la quarta pregunta, s’informarà als membres del Consell d’Esports, tal
com estava previst, el proper Consell d’Esports que tenim el 16 de juliol al vespre.
Pel que fa a la cinquena pregunta, les subvencions per concurs públic no requereixen
que hi hagi una comissió de seguiment.
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El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista manifesta la importància
que els clubs no tinguin incerteses en aquest tema.
Trobem a faltar la integració dels instituts amb l’Ajuntament. Sempre ens ha
preocupat el tema de la participació de la informació. Que el Consell d’Esports
encara no sàpiga res no és bo. En el passat sí que hi havia una comissió que seguia
el tema dels convenis però també seguia el tema de les subvencions de concurs
públic. Per tant, és bo que els clubs puguin participar d’aquestes coses.
Respecte a tot el tema del tràmit, ja sé que les coses són complicades però, per
exemple, un Ajuntament com el de Barcelona en el moment que va treure les
subvencions es va comprometre que abans de l’estiu es tindrien clares les
resolucions i, efectivament, ja se saben tant siguin les definitives com les
provisionals. Tothom sap ja que té o deixa de tenir.

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, respon que
segurament l’Ajuntament de Barcelona té una situació financera bastant millor que la
de l’Ajuntament de Mataró. En tot cas, treballarem perquè, quan abans millor, totes
les entitats de Mataró rebin les subvencions que els han estat atorgades i
n’informarem al Consell d’Esports.

27 - PREGUNTA/PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA COL•LOCACIÓ DE
CONSIGNES A LES PLATGES DE MATARÓ.
El senyor Joan Mora, alcalde president, fa una apreciació relativa a que aquesta
pregunta/prec va entrar a darrera hora i que el ROM determina que el grup de PxC té
dret a presentar dues preguntes o una pregunta i un prec. En aquell moment, el Sr.
Secretari no ens ho va fer notar ni nosaltres a la Junta de Portaveus hi vam caure,
per tant, li admetrem i li contestarem, però sàpiga que en aquest ple vostè, Sra. Lora,
farà ús de tres torns, és a dir, dues preguntes i un prec.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
presenta la pregunta següent:
“Amb l'arribada de l'estiu, els furts a les platges de Mataró es multipliquen, la qual
cosa dóna inseguretat als usuaris que no poden gaudir d'una estada/bany relaxat
sense tenir que estar pendent dels seus objectes personals.
Creiem que els usuaris de les platges de Mataró tindrien que poder banyar-se sense
por a que puguin patir cap robatori.
Atès que fa uns mesos el Ple de l'Ajuntament de Mataró va aprovar el pla de
distribució d'usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per als anys 2012
a 2016. En ell podem veure que inclou la instal·lació de consignes.
La instal·lació de consignes a les nostres platges seria positiu per garantir que les
persones usuàries puguin gaudir amb total tranquil·litat i seguretat. Atès que els
usuaris podrien guardar les seves pertinències i evitar així deixar-les soles a la sorra
mentre es banyen.
El Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) formula la següent pregunta i el
següent prec:
1.- Quin són els motius per els quals l'Ajuntament de Mataró no ha impulsat perquè
aquest estiu 2013 hi hagin consignes a les platges de Mataró?
2.- Que a l'estiu 2014 s'implanti la instal·lació de consignes a les platges de Mataró.”

El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació,
manifesta que sí ho han impulsat, juntament amb altres usos com, per exemple,
impulsar algun tipus d’atracció infantil o un embarcador per caiacs, però
malauradament la Generalitat ha trigat molt a respondre’ns. Fa pocs dies ens va
contestar autoritzant aquesta modificació del Pla 2012-2016.
Tenim tot l’interès a tirar endavant l’activitat de consigna i també les altres que hem
posat, però lamentablement ara haurem de fer el concurs i no podrem gaudir-ne
aquest estiu; haurà de ser l’estiu que ve degut al retard amb els tràmits de la
Generalitat, tot i el nostre interès i la nostra pressió. Per tant, queda respost que el
prec no només s’accepta, sinó que al 2014 qui guanyi el concurs podrà fer-ho.
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
ho celebra. Creiem que és una proposta molt positiva i que no té cap cost econòmic
per a l’Ajuntament, ja que només ha de cedir un o diversos espais. També és una
proposta positiva perquè generarà dos o tres llocs de treball per cada consigna.

28 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

PLATAFORMA PER CATALUNYA SOBRE LA INSTAL•LACIÓ DE
PIPICANS A MATARÓ.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
presenta el prec següent:
“Fa dos plens el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya va demanar estudiar la
creació d'un pipican al barri de l'Eixample, atès que varis veïns de la zona, propietaris
de gossos ens van fer arribar la necessitat de disposar d'espais tancats per a gossos.
I no només els propietaris sinó també persones que no tenen gossos i són conscients
de la necessitat d'una infraestructura així.
Atès que a Mataró hi ha varis llocs que la gent els fa servir com a pipicans
clandestins, on es reuneixen gran nombre de propietaris amb els seus gossos.
Creiem que ja és hora de que la ciutat de Mataró prengui exemple d'altres Municipis
d'arreu del país i impulsi aquestes instal·lacions tan esperades per ciutadans i
necessàries a la ciutat.
Reiterem la importància d'aquesta instal·lació, atès que la inversió és mínima. No
obstant volem recordar que des de PxC també va fer esment a estudiar la possibilitat
de que part dels diners que es recapten per les infraccions i sancions molt greus
imposades per incomplir la normativa municipal que regula la tinença d’animals
domèstics, anés destinada a la instal·lació de pipicans.
És per això, que ara ja no només demanem un pipican al barri de l'Eixample. Sinó
instem a fer-ho extensiu a més indrets de la ciutat de Mataró.
És per això que el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) formula el
següent prec:
1.- Impulsar la creació de pipicans a varis indrets de la ciutat de Mataró.”
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, recorda que en el ple de maig van formular un prec en aquest sentit i
que es va acceptar, ja que una part del prec era fer un estudi econòmic del pipican.
Com els vaig explicar, la instal·lació i sobretot el manteniment anual valia
aproximadament uns 30.000 €. Ara, al ple de juliol no només em demanen un nou
centre, sinó que el demanen a diversos indrets de la ciutat.
Ja al ple de maig els vaig dir que no podia acceptar la segona part del seu prec.
Potser vostè no sap, Sra. Lora, que hem hagut de posar un servei des de Benestar
Social, un casal d’estiu a Can Solaret en horari de 11 a 17 h, per poder garantir que
alguns nens de Mataró facin un àpat complert durant el mes d’agost en què no hi ha
escoles ni menjadors escolars. Potser tampoc sap, Sra. Lora, que ahir mateix aquí
davant de l’Ajuntament hi va haver una concentració d’unes 30 persones que
demanaven que l’Ajuntament posés recursos per poder ajudar aquella gent a qui els
han de tallar els subministres de la llum, l’aigua i el gas perquè no els poden pagar.
De fet, el seu mateix grup, en una pregunta del ple passat, va posar de manifest que
hi havia gent que havia d’anar a remenar contenidors per poder menjar i nosaltres els
vam explicar que des de l’Ajuntament es participava en programes per poder donar
de menjar dignament a aquestes persones.
Per tant, amb tot el respecte cap als animals i cap als seus amos penso que mentre
hi hagi necessitats d’aquest tipus a la nostra ciutat, les prioritats han de ser unes
altres. De tota manera, per no desencisar-la, vull recordar-li que avui mateix en
aquest ple hem aprovat una proposta de resolució per donar suport a la creació i l’ús
de solars socials a la ciutat de Mataró. Penso que, encara que vostè no l’hagi votat,
sí que ha donat recolzament a aquesta idea que si apareix alguna iniciativa des
d’alguna entitat veïnal o privada disposada a crear un servei d’aquest tipus en un
solar i a fer-se càrrec del seu cost, podríem estudiar-ho. En aquests moments la
situació econòmica de l’Ajuntament impedeix que puguem destinar recursos a aquest
tipus de serveis.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
creu que la regidora està fent el mateix que han fet altres grups municipals com la
CUP i Iniciativa, desvirtuant una proposta que és molt important per a una part de la
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ciutadania de Mataró. Només comentar que aquest cap de setmana, a les 5 de la
tarda, hi ha una caminada popular canina per reivindicar el que nosaltres portem
reivindicant des de fa dos mesos. Vostè ens va acceptar el prec de fa dos mesos
perquè es tractava d’estudiar-ho, però després em va dir que no pel tema de la
viabilitat econòmica, ja que un pipican podia costar 30.000 €. Ja li vaig dir fa dos
mesos que jo m’he encarregat de demanar un pressupost a una empresa i, per
exemple, en una esplanada del barri de l’Eixample, en el Passatge Just Gallifa amb el
carrer Pizarro, un pipican de grans dimensions, de 18 metres per 26 metres, no
arribava als 1.200 €. Es poden fer pipicans econòmics, com hi ha a altres municipis
com a Barberà del Vallès, amb unes tanques de ferro. També tinc un altre pressupost
del que costaria amb la mà d’obra i no arriba als 2.000 €. Estic parlant d’un
pressupost d’unes dimensions molt grans. Crec que no s’ha de desvirtuar una
proposta que presentem de part de molts ciutadans de Mataró.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, sap que aquest cap de setmana hi ha aquesta caminada perquè ja
s’ha entrevistat amb la gent que l’organitza. No és només el cost de les tanques, el
cost important és el del manteniment, perquè cada tres mesos s’ha de sanejar aquell
sauló perquè si no allò fa molta pudor. Si la gent que té gossos vol engegar una
iniciativa com aquesta i assumir-ne el cost, podem parlar-ne. De fet, hem posat això
damunt la taula a aquest grup que vol fer aquesta passejada i s’han compromès a
estudiar-ho.

El senyor Joan Mora, alcalde president, recorda que aquest és el darrer ple abans de
l’estiu, abans de Les Santes. Espero que ens puguem veure aquests dies, però, si no,
els convido que ens veiem amb una mica de rauxa en aquestes festes de Les Santes
que esperem tots, primer que comencin i, després, que acabin, per no acabar morts
del tot. En tot cas, d’un any per l’altre ja no ens recordem del cansament i l’únic que
tenim és l’alegria que vinguin. Que tinguin unes bones Santes i un bon estiu.
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I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart i cinc de dotze de la nit, el Sr.
President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi.
Certifico.
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