ACTA NÚM. 04/2014 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 6 DE MARÇ DE 2014.
=================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia sis de març
de dos mil catorze, 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
REGIDOR
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO
REGIDOR
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZREGIDOR
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ
REGIDORA
FLORI TORRES FERNANDEZ
REGIDORA

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

MONICA LORA CISQUER
CARLOS FONTBONA GIL
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ

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
1561/2014 de 3 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 6 de març de 2014
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 6 de març de 2014, 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 les Actes de les sessions: ordinària de 9-1-2014 i
extraordinària de 30-1-2014.

2

DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

2.1

Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular per rebutjar el tancament de les emissores de Catalunya Ràdio
al País Valencià.

2.2

Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la nova taxa per
l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria del departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya.

2.3

Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista i
Convergència i Unió en el Dia Internacional de Tolerància Zero contra la
mutilació genital femenina.

2.4

Declaració Institucional que presenten els grups municipals de Convergència i
Unió, Partit Popular de Catalunya i Plataforma per Catalunya en motiu del Dia
Internacional de les Dones.
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DICTAMENS
3

ALCALDIA
Canvi representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de
l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró
Audiovisual.
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Servei de Secretaria General

4

Conflicte de competència en defensa de l'autonomia local de la llei 27/2013 de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, davant el Tribunal
Constitucional

5

Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 13 de gener de 2014,
que desestima l’acció administrativa d’enriquiment injustificat iniciada per
l’Ajuntament de Mataró pel valor net comptable del Dipòsit d’Aigües Ronda
Rocablanca de Mataró, punt abastament 82-cota 100, iniciada per l’Ajuntament
de Mataró

.
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica
6

Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat ple Ple i el
Ministeri al juny del 2012.

7

Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra
la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la
Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

8

Modificació del contracte d'arrendament d'un terrenys al carrer Galícia, subscrit
entre la Fundació St. Joaquim i l'Ajuntament de Mataró, per a la instal•lació
d'un dipòsit d'aigua amb elements desmuntables;
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Autoritzar a Aigües de Mataró SA., a concertar dues operacions de crèdit a
llarg termini, per import màxim de 2.000.000,00 € amb les entitats financeres
Caja Mar i Banc de Sabadell, i amb destí a finançar les inversions previstes en
el Pressupost 2014.

10

Aprovació definitiva del Pressupost General de l’ajuntament de Mataró per a
l’exercici 2014.
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Servei de Compres i Contractacions
11

12

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei públic de
recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del Passeig Marítim i les
platges. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a
62.664.754,64 euros, IVA no inclòs, pels vuit anys de durada inicial del
contracte.
Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions
Ratificació dels Estatuts del Consorci Localret.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

13

14

15
16

17
18

Aprovació provisional de la modificació del Pla General d’Ordenació
Municipal 1996, àmbit “El Sorrall”.
Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats
Aprovació del Pla de Distribució d'Usos i Serveis de temporada de les platges
de Mataró per l'any 2014.
Via Pública
Aprovació inicial modificació Ordenança municipal de Civisme.
Estimar les al•legacions formulades per G.S.A. i declarar la finalització de
procediment en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura
Canvi de representant de PxC a la Comissió del Nomenclàtor
Direcció d’Ensenyament
Aprovar el document de “Criteris de planificació escolar de Mataró 20132020”.
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal que Mataró s’adhereixi
al programa “Municipi Cooperatiu”.
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20

Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular perquè s’iniciïn els tràmits per arranjar un Passeig Marítim
entre Mataró i Llavaneres.

21

Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Partit
Popular de Catalunya i Plataforma per Catalunya amb el suport i en nom
d’altres grups de l’oposició, per tal de què es tramiti per via d’urgència
l’aprovació del Reglament d’ús i accés als mitjans públics de comunicació
d’àmbit local per part dels grups municipals de l’ajuntament de Mataró.
PRECS I PREGUNTES

22

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
el viatge que un grup d’empreses va realitzar al juny de 2013 a Miami del que
l’ajuntament de Mataró i Tecnocampus van ser promotors, instigadors i
animadors.

23

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
la participació a la nostra ciutat.

24

Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa en relació al projecte Euronet 50/50.

25

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
la destinació dels ingressos i l’hipoteca que es va contreure pel pagament de
l’edifici del Rengle.

26

Pregunta que presenta el grup municipal Socialista per saber l’estat d’evolució
del Pla Estratègic de la Cultura de Mataró.

27

Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre
l’adaptabilitat dels vehicles del Mataró Bus.

28

Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la comunicació dels
Consells Municipals Territorials de l’ajuntament de Mataró.

29

Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació del Consell
Municipal d’Igualtat.

30

Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya per detectar i
eradicar les baralles de gossos.

31

Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per
dinamitzar i gestionar l’Espai Gatassa a través de l’autoorganització veïnal.
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L’Il.lm. Sr. President, abans de començar el Ple de gener, indica que hi ha un acord
de 4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest
Institucional del Dia Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar
el compromís d’expressar públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1
minut de silenci en senyal de dol per la mort de dones per violència masclista al
nostre municipi o a Catalunya.
El passat 26 de febrer es va produir l’assassinat d’una dona de 76 anys a Barcelona,
a mans de la seva parella, un home de 75 anys, que ha estat detingut. Amb aquesta
mort ja són quatre les víctimes de violència de gènere en el que portem d’any. Els
demano un minut de silenci.
Tot seguit el Ple municipal observa un minut de silenci.

A continuació passa a tractar els punts de l’ordre del dia.

1

- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES

SESSIONS: ORDINÀRIA DE 9-1-2014 i EXTRAORDINÀRIA DE
30-1-2014.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

2 - DESPATX OFICIAL
El senyor Joan Mora, alcalde president, expressa el condol de la Corporació a la
família per la mort del Sr. Frederic Herrero Vidal, que va ser regidor d’aquest
Ajuntament.
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JUNTA DE PORTAVEUS
A continuació, pel Sr. Alcalde, es dóna compte de les Declaracions Institucionals
aprovades per la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dia 3 de març de 2014.
2.1

Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular per rebutjar el tancament de les emissores de Catalunya
Ràdio al País Valencià.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 de març de 2014, amb els vots
favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP (20),
i el vot en contra del grup municipal del PPC (5) i l’abstenció del grup municipal
de PxC (3).
El regidor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular, llegeix la part dispositiva dels acords:
“Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Mataró al nou atac contra la
llengua catalana i al lligam entre territoris dels Països Catalans, amb el
tancament de les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(Catalunya Ràdio) al País Valencià.
Segon.- Exigir a la Generalitat Valenciana les accions legals i polítiques
necessàries perquè amb la màxima celeritat, Catalunya Ràdio es pugui tornar a
escoltar amb normalitat al País Valencià.
Tercer.- Notificar aquests acords a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, a la Presidència de les Corts Valencianes i a la Presidència de la
Generalitat Valenciana.”

2.2

Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la la nova taxa
per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria del departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 de març de 2014, amb els vots
favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP (20),
i el vot en contra del grup municipal del PxC (3) i l’abstenció del grup municipal
de PPC (5).
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El regidor Esteve Martinez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-EUIA, llegeix la part dispositiva dels acords:
“PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró mostra el seu rebuig a la nova taxa creada
pel Departament de Benestar i Família que s’aplica des del 31 de gener de
2014 per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria en matèries com el
reagrupament familiar, l’arrelament social o les renovacions.
SEGON.- Es traslladaran els presents acords a la Secretaria per a la
Immigració del Departament de Benestar i Família, a la Conselleria de Benestar
i Família i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”

2.3 Declaració Institucional que presenten els grups municipals Socialista i
Convergència i Unió en el Dia Internacional de Tolerància Zero contra la
mutilació genital femenina.
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de
Portaveus de 3 de març de 2014.
La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, llegeix la part
dispositiva dels acords:
“1.- Instar l’equip de govern municipal a continuar amb la lluita contra aquesta
pràctica reclama una acció conjunta i coordinada de les diferents institucions
(locals, autonòmiques i central), entitats i associacions i de la societat en conjunt.
Cal evitar que la MGF es practiqui il·legalment i de manera clandestina al nostre
país, però també cal evitar que les nenes siguin trasllades al país d’origen per
practicar allà la mutilació.
2.- Instar el govern de la Generalitat a lluitar contra la pràctica de la MGF a través
del serveis de pediatria, a les escoles, formant unitat específiques al Cos de
Mossos d’Esquadra, l’aplicació i desenvolupament de la legislació al respecte
així com els protocols adients.
3.- Instar el govern central a la valoració i DEROGACIÓ de la REFORMA DE LA
LLEI ORGÀNCIA DEL PODER JUDICIAL que comportarà la desaparició de la
Justícia Universal i no recull altres delictes comesos contra les dones i que han
d’esser perseguits per el principi de justícia universal com son Matrimonis
forçosos, esterilitzacions forçoses, trata d’essers humans, o en aquest cas la
mutilació genital femenina com un fet clar de violència masclista exercida contra
les dones.

8

4.- Comunicar aquest acord al President de l’Estat; al Ministeri de Justícia, al
President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de
Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents
de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de
Catalunya.”

2.4 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de
Convergència i Unió, Partit Popular de Catalunya i Plataforma per
Catalunya en motiu del Dia Internacional de les Dones.
Acord adoptat en Junta de Portaveus de 3 de març de 2014, amb els vots
favorables de l’alcalde i dels grups municipals, CIU, PPC i PxC (17), i els vots
en contra dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i CUP (11).
La senyora Olga Ortiz, regidora del grup municipal de Convergència i Unió,
llegeix la part dispositiva dels acords:
“Primer.- Des de l’Ajuntament de Mataró volem expressar el nostre compromís
per:
 Continuar treballant per la plena incorporació de la perspectiva de gènere en
les polítiques municipals, a través del desplegament de les accions previstes
en el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania, donat que només des del
reconeixement de les realitats , necessitats i demandes dels homes i les
dones es pot fer una política que contempli el conjunt de la ciutadania.
 Sensibilitzar sobre la igualtat de gènere des de la infantesa, promovent actituds
igualitàries en tots els àmbits de la vida quotidiana i fent especial incidència en
un model d’escola coeducativa.
 Combatre la violència masclista coordinant totes les accions adreçades a la
seva eradicació, incidint en la sensibilització i prevenció des de la infantesa i
l’atenció a les dones que la pateixen així com als seus fills i filles.
 Impulsar la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, política
i cultural de la ciutat i reconèixer i potenciar la tasca que realitzen les entitats de
dones de la ciutat i promoure’n la participació en les polítiques municipals.
Segon.- Reafirmar el nostre compromís de continuar treballant per la igualtat
real de dones i homes al nostre municipi, tenint en compte les necessitats i
interessos d’ambdós per tal de construir una societat més equitativa i justa.
Continuar treballant, per no desaprofitar les aportacions i el talent de les
dones, i valorar l’esforç que dia rere dia realitzant per fer front a les dificultats
que encaren troben pel fet de ser dones.
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Tercer.- Semarem esforços des de la societat civil i l’administració, des de cada
un dels àmbits en que treballem per posar en valor les aportacions de les
dones, el seu lideratge i saber fer per aconseguir una societat més justa i
equitativa per a tothom.
Quart.- Adherir-nos al manifest institucional del Dia Internacional de les Dones,
que elaboren diferents institucions i organismes , amb motiu del dia 8 de març,
el qual adjuntem a aquesta declaració institucional.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a qui correspongui, Federació
Catalana de Municipis, Associació Catalana de Municipis, Institut Català de les
Dones, i Diputació de Barcelona.- Àrea d’Igualtat i Centres Educatius de la
ciutat. “

DICTAMENS
ALCALDIA

3

- CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE LA

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE
MATARÓ AUDIOVISUAL.
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals

presenta la

proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 14 de juliol de 2011, va designar
els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, segons
disposen els seus estatuts.
En data 25 de febrer de 2014, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
comunica un canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró
Audiovisual.
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta
Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :
Primer.- Designar al Sr. Joan Jubany i Lorente com a representant del grup
municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de l’Ajuntament de Mataró al Consell
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d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució de
la Sra. Núria Manté i Bartra.
Segon.- Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest
acord al Butlletí Oficial de la Província. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

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

4

- CONFLICTE DE COMPETÈNCIA

L'AUTONOMIA

LOCAL

DE

LA

EN DEFENSA DE
LLEI

27/2013

DE

RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL, DAVANT EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals

presenta la

proposta següent:

“Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista,
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels
fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment
de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són
vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres
ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són
el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de
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dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar
alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i
adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis.
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar
resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social,
el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial
sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als
serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la
capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i
el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la
prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en
el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una
llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals
que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el
tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància
merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual
marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la
Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de
competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món
local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir
serveis de proximitat.
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Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques
de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local
constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa
de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el
vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De
manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb
caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de
desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que
s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així
com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els
tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament
de Mataró, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia
local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de
desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva
execució.”
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, opina que és una llei que significa un procés d’involució democràtica que
afecta directament els municipis i l’àmbit local. En línies generals, és un atac a les
competències locals, però també al darrere hi ha una clara voluntat d’externalitzar i
privatitzar molts dels serveis que avui s’estan prestant a la ciutadania gràcies a la
intervenció i l’esforç que es fa des de molts ajuntaments i municipis.
Nosaltres, per tant, denunciem aquesta llei. Fins i tot, convidem el conjunt de
municipis a anar més enllà d’aquesta proposta que avui es porta al ple i a desobeir-la
activament. Està clar que necessitem una nova estructura administrativa, amb més
competències i més capacitat financera, però també amb una participació ciutadana
molt més activa.
També m’agradaria denunciar que paral·lelament a aquesta llei que s’ha aprovat a
nivell estatal, hi ha en procés l’avantprojecte de llei dels governs locals de Catalunya.
Un avantprojecte de llei que en molts aspectes no només copia sinó que fins i tot
empitjora la llei espanyola. Això és bo que des de l’àmbit local també ho denunciem.
Avui des de la Generalitat també s’està tramitant una llei que va en detriment dels
interessos de l’àmbit local i dels municipis.
El que cal és reformar i tenir una llei que reguli l’àmbit local, però s’hauria de fer a
través d’una aposta molt més seriosa, construïda des del territori i amb la participació
dels municipis, i no com ara, mitjançant la imposició.
Per tot plegat, donem suport al que es proposa però insistim que no s’amagui el fet
que la Generalitat també està tirant endavant una llei d’àmbit local que lesiona
greument els interessos dels nostres municipis.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
anuncia el seu vot favorable a la iniciativa, perquè la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local és un atac sense precedents a l’autonomia local,
quan precisament el que s’hauria de fer és prendre mesures per tal de dotar els
ajuntaments de més autonomia per poder resoldre les necessitats i mancances dels
ciutadans.
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Aquesta llei, anomenada “llei antiajuntaments” suposarà un retrocés en allò que
reclama i demana la ciutadania, ja que ens limita la capacitat de decisió sobre
polítiques de proximitat.
Ens sumem, doncs, a aquesta iniciativa, a la qual ja s’hi han sumat uns 2.000
ajuntaments d’arreu del país.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, comença dient que com més es llegeix la llei, més li agrada, a més de ser
una llei necessària.
En primer lloc, em sembla una mica hipòcrita fer segons quins discursos quan un ha
governat 21 anys dels últims 35 anys de democràcia a Espanya i, per tant, ha tingut
21 anys d’oportunitats i diverses legislatures per crear lleis que permetessin obtenir
un millor finançament. D’altra banda, el partit al qual pertany el Sr. Fernàndez, que ha
defensat aquesta postura, ha condicionat governs a Espanya de tots colors, i que jo
sàpiga mai no ha demanat que tinguéssim aquesta llei de finançament de les
administracions locals ni que s’aclarissin les competències. Està molt bé oposar-s’hi,
considerar-ho com un atac, però primer aclarim les coses: durant 35 anys s’han tingut
diverses legislatures, algunes amb majoria absoluta o amb el poder de condicionar
governs, i no s’ha fet res respecte d’això. És més, recordo que els meus primers anys
de regidor en aquest Ajuntament vaig viure un parell de propostes de resolució en
què es demanava un millor finançament per als ajuntaments i ningú no n’ha fet res.
En segon lloc, corre per Internet una magnífica conferència de la Sra. Ortega,
consellera i vicepresidenta del govern de la Generalitat, en què parla d’una
avantprojecte de llei del seu govern que és calcat en molts punts a la llei que ha
aprovat el govern. Per tant, tant si ve de Madrid com si ve de Catalunya, si està bé,
ho està en tots dos casos, i a l’inrevés, però no s’hi val a fer distincions de lleis molt
similars segons la procedència.
En tercer lloc, hem de pensar que estem en un Ajuntament que ha hagut de fer dos
plans d’ajustament, que s’ha hagut d’acollir dues vegades a un pla de pagament a
proveïdors, i que el govern que ha promogut aquesta llei ha hagut de rescatar milers i
milions de factures de molts ajuntaments que estaven donant serveis molt per sobre
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dels que podien donar. Algú podria dir que aquesta és l’obligació de qualsevol
ajuntament, però això no és així perquè no es pot fer el que un vulgui amb el diner
públic.
Penso que aquesta llei, com tot, és millorable. Segur que es podria haver parlat i
negociat molt més, però cal recordar que l’any 81, 83 i 89 també es va recórrer una
llei d’administració i de bases locals davant del Tribunal Constitucional i el Tribunal va
deixar molt clar que els apartats que vostès avui recorren no eren anticonstitucionals
o no vulneraven la Constitució. Finalment, vull recordar també que aquesta llei no és
ni més ni menys que el desplegament d’una reforma de la Constitució, en concret del
seu article 135, que parla de sostenibilitat i racionalització de les administracions
públiques i que va reformar un govern, no del PP, amb el suport del PP. Aquesta
decisió es va prendre, doncs, quan nosaltres no érem al govern.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, està d’acord
amb el Sr. López en algunes de les coses que ha dit, però també és cert que des del
municipalisme s’han estat reclamant amb insistència, al marge de quin era el govern
de Madrid o Barcelona, algunes coses molt concretes respecte a la capacitat de
governar dels ajuntaments. Governar vol dir impulsar polítiques que canviïn a millor
la vida dels nostres conciutadans, amb el risc que això comporta de vegades
d’equivocar-se. Nosaltres hem votat propostes de resolució, estant jo d’alcalde,
demanant un millor finançament local, i vostès ens havien donat suport sempre,
perquè entenem que el finançament dels ajuntaments i del món local en general és
molt deficient. Aspiràvem fa molts anys a allò del 25-25-50. Però continuem amb el
13 o 14%, i la resta se la reparteixen entre l’Estat i les administracions autonòmiques,
amb un canvi cabdal: les administracions autonòmiques gestionen molts més diners
que el propi Estat en cadascun dels territoris.
Així doncs, no hem avançat ni amb el Partit Socialista, ni amb el PP ni amb CIU. Té
raó el Sr. Safont-Tria quan diu que l’esborrany de llei que corre fa tanta por o més
que la llei de Madrid. Totes dues es basen en la desconfiança cap al món local,
tractant-la com una administració inferior. I no ho som, som una administració que té
unes competències determinades i ens agradaria que fossin més blindades, és a dir,
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en la línia contrària a la que pretén la llei, que és la reducció de la competència
municipal, sovint en favor de les diputacions, quan el paper de les diputacions és el
de donar suport als municipis i no pas substituir-los.
Els ajuntaments volem tenir competències en educació, des de l’infantil fins a la
universitària. I volem tenir competències en la sostenibilitat i, per descomptat, en la
convivència, per poder fer polítiques que fomentin la convivència pacífica i cívica dels
ciutadans. I en el foment de l’ocupació, entenent el poc marge que han tingut sempre
els ajuntaments en aquest àmbit de la promoció econòmica. El que cal és tornar al
procés de retorn de les competències que es va iniciar en aquest país amb el
president Maragall. Hi crec fermament. Hi va haver coses que van funcionar i que
continuen funcionant, com ara l’Oficina de Matriculació Escolar o la gestió municipal
de l’educació primària, entre d’altres. L’Ajuntament, com a administració més propera,
entén millor que ningú quines són les necessitats dels ciutadans, evidentment, en un
marc pactat, però el problema és que aquest marc que es vol imposar no està pactat
amb el municipalisme. Amb una Federació Espanyola de Municipis i Províncies
desapareguda, però amb el rebuig frontal de tot el municipalisme català. M’és igual
que ho hagi fet el PP o el PSOE. El PSOE no va fer tot el que havia de fer i més en
temps de bonança econòmica; no es va avançar amb la velocitat que calia. I ara ens
trobem amb aquest projecte de llei que penso que és bàsicament recentralitzador:
traient les competències de proximitat en línia oposada al que està passant arreu.
De raons econòmiques se’n poden argumentar, però el dèficit generat per les entitats
locals, suposa només el 4% del dèficit de tot l’Estat, i a més, concentrat en unes
ciutats molt concretes que tots coneixem. A més, el rescat de l’Estat als ajuntaments
ha estat molt inferior al que ha hagut de fer de la banca, i no dic que no s’hagués de
fer. Per tant, aquesta llei va en direcció contrària als temps actuals.
Com deia un exalcalde de Vitòria: “Els alcaldes no tenen totes les competències, però
sí que tenen totes les incumbències”. Quan a Mataró hi ha un problema de qualsevol
mena a qui van a veure és a l’alcalde o als regidors, a reclamar-los solucions, malgrat
no en tinguem la competència. I no entenen que els diguem que no és competència
nostra. És trist que hàgim de recórrer al Tribunal Constitucional per poder tornar a
empoderar novament els organismes locals i poder servir millor els ciutadans, els
seus interessos i les seves necessitats. I no per res més.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, opina, en primer lloc, que no és just intentar colar el fet que hi haurà
serveis que es deixaran de donar. En tot cas, els donarà una altra entitat, com en el
cas de la Diputació, que ens està finançant i ens està salvant de més d’un problema.
En segon lloc, sobre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que citava el
Sr. Baron, val a dir que probablement el seu president estigui desaparegut, però
tampoc serà recordada pel que va fer l’exalcalde de Getafe, anterior president, que
ara està imputat i que va insultar 8 milions d’espanyols que havien votat el PP.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, respon que ell
també condemna aquest tipus d’expressions o insults, vinguin del color polític que
vinguin, en referència a l’exalcalde de Getafe. A mi el que m’interessa és el que diu la
gent i no tant qui ho diu, i encara menys, el seu carnet polític. En tot cas, reitero el
nostre suport a aquesta proposta.

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:

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

Abstencions:

Cap.
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5

- INTERPOSAR RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 13
DE

GENER

DE

2014,

QUE

DESESTIMA

L’ACCIÓ

ADMINISTRATIVA D’ENRIQUIMENT INJUSTIFICAT INICIADA
PER

L’AJUNTAMENT

DE

MATARÓ

PEL

VALOR

NET

COMPTABLE DEL DIPÒSIT D’AIGÜES RONDA ROCABLANCA
DE MATARÓ, PUNT ABASTAMENT 82-COTA 100, INICIADA PER
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“En data 24 de gener de 2014 s’ha rebut la notificació de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), per la qual es comunica la resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 13 de gener de 2014, que desestima
l’acció administrativa d’enriquiment injustificat iniciada per l’Ajuntament de Mataró,
mitjançant acord del Ple municipal de 4 de juliol de 2013.
Aquesta resolució del Conseller de data 13 de gener, s’adhereix als fonaments
exposats pel Director de l’Agència Catalana de l’Aigua en la proposta de resolució de
20 de desembre de 2013, - que s’acompanya a la resolució -, que denega la petició
municipal d’enriquiment injustificat.
Les consideracions jurídiques que fa valer l’Agència Catalana de l’Aigua per
desestimar l’acció administrativa municipal deixen de banda el motiu central de l’acció
d’enriquiment injustificat iniciada per l’Ajuntament de Mataró. El motiu central per
exercir l’acció administrativa d’enriquiment injustificat ha consistit en la percepció per
part de la Generalitat d’un cànon per l’adjudicació de la concessió per la gestió del
servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat que inclou el valor net comptable
del Dipòsit d’Aigua Ronda Rocablanca de Mataró, punt abastament 82-cota 100, de
titularitat municipal.
El cànon que l’empresa adjudicatària ha d’abonar a la Generalitat de Catalunya es
quantifica per la suma dels valors nets comptables d’un seguit d’instal·lacions afectes
en major o menor grau a la concessió, entre les quals hi figura el dipòsit de la Ronda
Rocablanca de Mataró, punt d’abastament 82-cota 100, de propietat municipal.
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La proposta de resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua esgrimeix unes
raons per denegar la reclamació municipal amb les quals aquests ajuntament no hi
està conforme. Els arguments que sosté la resolució administrativa denegatòria es
poden resumir en tres idees:
I.

El contracte de concessió per la gestió del servei de proveïment d’aigua en
alta Ter-Llobregat només obliga a les parts, i per tant el cànon deriva d’una relació
contractual en la qual l’Ajuntament no és part, per la qual cosa no es genera al
seu favor cap dret i/o obligació. D’aquí que, no existint al seu parer cap relació
causal entre el cànon a percebre per la Generalitat i l’al·legat empobriment
correlatiu de l’administració municipal, no calgui ni tan sols tramitar el procediment
exigible davant una reclamació d’enriquiment injustificat.

II.

La proposta de resolució abunda en una detallada exposició sobre la relació
existent entre l’extinta empresa pública Aigües del Ter-Llobregat i l’Ajuntament de
Mataró, pel que fa al funcionament del servei de distribució d’aigua en alta i
l’entrada dels cabals en la xarxa –aquesta sí, municipal– de distribució d’aigua en
baixa. Res que no fos conegut des de l’Ajuntament i que no ofereix cap
controvèrsia.

III.

Al·lega que “a nivell formal el perímetre del contracte es defineix a les
clàusules 1.3 i 1.4 del plec de clàusules administratives, que remet a l’annex 8 del
mateix document, i en aquest annex no hi figura expressament el dipòsit municipal
com a objecte de la concessió.” Per això dedueix que no existeix cap cessió al
concessionari del dipòsit municipal, el qual entén que no entra en l’àmbit del
servei objecte de concessió.

La proposta de resolució i la resolució del Conseller obvien donar resposta a la
pregunta que l’Ajuntament ha estat fent des de fa un any, és a dir, si el dipòsit
Rocablanca de Mataró forma part del sumatori d’instal·lacions que integren el
perímetre del contracte definit a la clàusula primera del plec de prescripcions
tècniques (PPT), al qual es remet la clàusula 20 del plec de condicions econòmicoadministratives particulars (PCA) per a determinar l’import del cànon que ha de pagar
el concessionari.
Aquesta informació, cabdal per poder acreditar l’enriquiment injustificat, ha estat
sistemàticament denegada per la Generalitat de Catalunya amb clara vulneració dels
drets que ostenta com a interessat en el procediment, a tenor de l’article 31 b) i 31 c)
de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
En suma, el debat jurídic que oposa els interessos de l’Ajuntament de Mataró i la
Generalitat de Catalunya al voltant de l’eventual inclusió del dipòsit de titularitat
municipal entre els actius que computen per determinar el cànon concessional, no és
cosa que pugui resoldre’s amb una simple interpretació dels plec de clàusules, si no
que depèn de l’aportació pels serveis de l’Agencia Catalana Aigua de l’estudi
econòmic que justifica el cànon concessional, informació que en cap moment ha estat
facilitada per la Generalitat de Catalunya malgrat els reiterats intents per obtenir-la.
Per aquest motiu, aquest ajuntament es veu abocat a la interposició de recurs
contenciós administratiu per a la defensa dels interessos municipals.

20

El Ple té atribuïdes les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament
en les matèries de la seva competència, d’acord amb l’article 22.2.j de la Llei de
Bases de Règim Local.
Vist l’informe jurídic del Secretari General i el que disposa de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent A C O R D:
Primer.- Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució del Conseller
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 13 de gener de 2014, que
desestima l’acció administrativa d’enriquiment injustificat pel valor net comptable del
Dipòsit d’Aigües Ronda Rocablanca de Mataró, punt abastament 82-cota 100,
iniciada per l’Ajuntament de Mataró
Segon.- Designar per a la representació de l’Ajuntament de Mataró al procurador dels
tribunals Sr. Angel Quemada Ruiz.
Tercer.- Designar per decret d’alcaldia l’advocat especialista per a la defensa de
l’Ajuntament de Mataró en aquest procediment, prèvia aprovació del pressupost i
contractació.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, manifesta que d’aquesta Generalitat no ens en podem fiar arran de la seva
actuació en el cas del dipòsit. Està demostrant un menyspreu cap a les
administracions locals i és per això que nosaltres hi donarem suport.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 6 i 7 per
venir referits a temàtiques coincidents.
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Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

6

-

COMPLIMENT

DE

LES

OBLIGACIONS

DE

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI
ORGÀNICA

2/2012,

DE

27

D’ABRIL,

D’ESTABILITAT

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, REFERENT
AL SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL PLA D’AJUST APROVAT PLE
PLE I EL MINISTERI AL JUNY DEL 2012.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, dóna
compte del següent :
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012,
d’1 d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei, es procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre
estableix que les Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i
135 dels text refós de la LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes
de cada trimestre, informe respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a
subministrar correspon a uns formularis que s’adjunten al present.
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament
dels pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a
l’execució dels plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de
l’interventor anterior també se’n donarà compte al Ple.
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE
2008 i 2009.
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i
econòmic-financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31
de desembre de 2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament
financer de les societats municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu
d’estabilitat que amb l’assumpció anterior es deixa de complir.
L’Ajuntament s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors
regulat en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de
les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes
financers.
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L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha
aprovat pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i
actualització de les previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten
al tancament de l’exercici 2013.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de
l’informe emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor
sobre el compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust.
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui
legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per
al compliment i efectivitat de l’anterior acord.”

7 - INFORMACIÓ PER AL PLE REQUERIDA PER LA LLEI
15/2012, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, I
PER AL COMPLIMENT EN LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME
TRIMESTRAL DE LA MOROSITAT EN LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES QUE LES ENTITATS LOCALS HAN DE RETRE AL
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AL
DEPARTAMENT

D’ECONOMIA

I

CONEIXEMENT

DE

LA

GENERALITAT DE CATALUNYA.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, dóna
compte del següent :
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“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat
trimestral per presentar al Ple de l’Ajuntament.
En compliment de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013, de 20
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de
l’informe emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm.
Ajuntament en Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor i
la Tresorera Municipals, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Mataró i els seus dependents al 4rt
trimestre 2013.
Segon.- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de
l’adopció del present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la
informació agregada de les factures i altres documents justificatius de prestacions
realitzades, agrupant-los segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:

1. Pagaments realitzats en el trimestre:

Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels
ens dependents, és de 47,72 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 2.391
pagaments d’import global 7.253.724,14 €.
Període mig de pagament excedit (PMPE): el període mig de pagament excedit de
l’Ajuntament i dels ens dependents és de 31,28 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a
partir de 1.477 pagaments realitzats fora del període legal d’import global
3.236.785,21 €.
2. Interessos de demora pagats en el període:

Durant el 4rt trimestre 2013 no s’han pagat interessos de demora per cap factura de
l’Ajuntament ni dels seus ens dependents.
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3. Factures o documents justificatius de pagament a final trimestre:

Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de
pagament de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 59,83 dies. Aquest càlcul
s’ha obtingut a partir de 1.472 operacions pendents de pagaments d’import acumulat
2.693.529,16 €.
Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE): el període mig del
pendent de pagament excedit de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 91,61
dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 339 operacions pendents de pagaments
fora del període legal d’import acumulat 625.665,73 €.

4. Factures o documents justificatius que a final del trimestre hagin transcorregut
mes de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions:

5. Indicador únic del Període Mig de Pagament:
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Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord
primer, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en matèria de
tutela financera dels Ens Locals.
Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, o qui
legalment el substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al
compliment i efectivitat dels anteriors acords.”

8 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UN
TERRENYS AL CARRER GALÍCIA, SUBSCRIT ENTRE LA
FUNDACIÓ ST. JOAQUIM I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER A
LA INSTAL•LACIÓ D'UN DIPÒSIT D'AIGUA AMB ELEMENTS
DESMUNTABLES;
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“L’Ajuntament de Mataró és arrendatari d’uns terrenys al carrer Galícia (Torrent de les
Valls)(, titularitat de la Fundació St. Joaquim, en virtut d’un contracte d’arrendament
subscrit entre les parts en data 5 de març de 1990.
Aquests terrenys han estat considerats un emplaçament idoni per tal d’ubicar-ho un
dipòsit d’aigua desmuntable que ha de ser utilitzat essencialment pels helicòpters del
Departament de Bombers de la Generalitat en el marc del servei públic de prevenció i
extinció d’incendis forestals.
Per tal d’instrumentar aqueta actuació, des de l’Àrea de Serveis Territorials es va
contactar amb el titular dels terrenys –La Fundació St. Joaquim- per tal d’exposar-los
la voluntat d’instal·lar-hi el dipòsit i la finalitat a la què obeïa. Un cop explicat el
projecte, ara cal formalitzar-ho mitjançant la tramitació del corresponent expedient
administratiu.
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Consta informe tècnic de la conveniència d’instal·lar el dipòsit en aquest
emplaçament.
Consta incorporat a l’expedient, informe jurídic sobre la forma en la què s’ha
d’instrumentar la instal·lació del dipòsit d’aigua i que passa per formalitzar una
modificació del contracte d’arrendament vigent incloent una clàusula autoritzant a
l’ajuntament a realitzar la referida instal·lació.
Resulten d’aplicació els articles 73 i següents del decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s¡aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya; el Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós d ela Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i el Codi Civil.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de
gener de 2013, proposo al Ple l’adopció, si s’escau, dels següents acords:
PRIMER.- Modificar el contracte d’arrendament, formalitzat en data 5 de març de
1990, entre la Fundació St. Joaquim, titular de CIF G-08651317 i domicili a efectes de
citacions a Mataró, Camí Ral 338-340 i l’Ajuntament de Mataró, i que va ser modificat
per primer cop en data 27 d’octubre de 1998, per tal d’incloure un nou pacte que
autoritzi a l’Ajuntament de Mataró a realitzar els treballs constructius adients per a la
instal·lació d’un dipòsit d’aigua en el marc del servei públic de prevenció i extinció
d’incendis forestals.
SEGON.- Aprovar la minuta de contracte que s’adjunta com a document annex núm.
1 i que instrumentarà la modificació contractual de l’arrendament, incloent un nou
pacte en virtut del qual la Fundació Sant Joaquim –titular dels terrenys- autoritza a
l’Ajuntament de Mataró a instal·lar un dipòsit d’aigua desmuntable, amb la obligació a
càrrec del consistori de retirar-lo quan ho exigeixi el desenvolupament urbanístic del
sector i sense que això comporti un increment e la renda que es paga a l’actualitat
per la utilització d’aquests terrenys.
TERCER.- Autoritzar el regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana per tal
que pugui signar el document que instrumenta la modificació contractual i tots aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució dels presents acords.
QUART.- Incorporar aquestes operacions a la propera actualització de l’Inventari
Municipal de Béns que es dugui a terme.
CINQUÈ.- Notificar els presents acords a la Fundació Sant Joaquim, al servei de
Protecció Civil i al servei d’Urbanisme. “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).
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9 - AUTORITZAR A AIGÜES DE MATARÓ SA., A CONCERTAR
DUES OPERACIONS DE CRÈDIT A LLARG TERMINI, PER
IMPORT MÀXIM DE 2.000.000,00 € AMB LES ENTITATS
FINANCERES CAJA MAR I BANC DE SABADELL, I AMB DESTÍ A
FINANÇAR LES INVERSIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST
2014.
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, presenta
la proposta següent:
“Aigües de Mataró SA, ha demanat a l’Ajuntament de Mataró l’autorització per a la
concertació d’operacions de crèdit, d’import global màxim 2.000.000,00 € per finançar
les inversions en xarxa d’aigües (PDAM) i en xarxa de clavegueram (PDCLAM) a
executar en l’exercici 2014. Les condicions financeres màximes proposades per la
Societat es detallen a continuació:
1a. Operació de crèdit
Entitat
Import màxim
Tipus d’Interès fix màxim

Comissió màxima d’obertura
Termini màxim

CAJAMAR
1.500.000€
5,8% sense considerar les bonificacions establertes
en les condicions de vinculació fixades per l’entitat:
Fixe del 4,80% bonificable en 0,30 p.b. segons el
compliment de mínim de 2 de les següents
vinculacions (quedant un tipus mínim del 4,50%):
-0,15 per saldos mitjos de > 3.000 euros.
-0,15 per TPV amb ús mig > 600 euros/mes.
-0,15 per pagament impostos domiciliats (IVA, IRPF,
IS).
-0,15 per domiciliació del mestre de nòmines.
- Com a requisit obligatori hi ha el manteniment de
títols de soci de Cajamar per 2% del risc signat ( en
aquest cas 10.000 euros, que generen dividends
trimestrals, aquest trimestre del 1,50% pels primers
1.037 euros i el 3,50% per la resta). L’incompliment
d’aquest associació podria suposar una penalització
d’1 p.b. en el tipus resultant de l’operació (si no
s’acomplís cap vinculació, el tipus màxim de
l’operació seria del 5,80%).
0,45%
Repartiment al llarg de l’any en 3 préstecs de
500.00€ a 5 anys cadascun d’ells
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2a. Operació de crèdit
Entitat

Banc Sabadell

Import màxim
Tipus d’Interès màxim
Comissió màxima d’obertura
Termini màxim

500.000€
Tipus d’interès fix 4,5%, o Euríbor 12 mesos + 3,5%
0,75%
5 anys

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció
Per tot el que s’ha exposat, la sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució
següent:
PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA perquè concerti
operacions de crèdit, d’import màxim 1.500.000,00 euros amb l’entitat financera
CAJAMAR, per finançar les inversions previstes en el pressupost 2014, amb les
següents condicions financeres:
1a. Operació de crèdit
Entitat
Import màxim
Tipus d’Interès fix màxim

Comissió màxima d’obertura
Termini màxim

CAJAMAR
1.500.000€
5,8% sense considerar les bonificacions establertes
en les condicions de vinculació fixades per l’entitat:
Fixe del 4,80% bonificable en 0,30 p.b. segons el
compliment de mínim de 2 de les següents
vinculacions (quedant un tipus mínim del 4,50%):
-0,15 per saldos mitjos de > 3.000 euros.
-0,15 per TPV amb ús mig > 600 euros/mes.
-0,15 per pagament impostos domiciliats (IVA, IRPF,
IS).
-0,15 per domiciliació del mestre de nòmines.
- Com a requisit obligatori hi ha el manteniment de
títols de soci de Cajamar per 2% del risc signat ( en
aquest cas 10.000 euros, que generen dividends
trimestrals, aquest trimestre del 1,50% pels primers
1.037 euros i el 3,50% per la resta). L’incompliment
d’aquest associació podria suposar una penalització
d’1 p.b. en el tipus resultant de l’operació (si no
s’acomplís cap vinculació, el tipus màxim de
l’operació seria del 5,80%).
0,45%
Repartiment al llarg de l’any en 3 préstecs de
500.00€ a 5 anys cadascun d’ells

SEGON.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA perquè concerti una
operació de crèdit, d’import màxim 500.000,00 euros amb l’entitat financera Banc
Sabadell, per finançar les inversions previstes en el pressupost 2014, amb les
següents condicions financeres:
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2a. Operació de crèdit
Entitat

Banc Sabadell

Import màxim
Tipus d’Interès màxim
Comissió màxima d’obertura
Termini màxim

500.000€
Tipus d’interès fix 4,5%, o Euríbor 12 mesos + 3,5%
0,75%
5 anys

TERCER.- Comunicar el present acord a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA.”

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
anuncia el seu vot contrari, perquè no comparteix que, d’una banda, AMSA reparteixi
dividends a l’Ajuntament de Mataró i, de l’altra, AMSA s’hagi d’endeutar amb les
despeses financeres, la qual cosa repercuteix. Estem cansats de pagar interessos.

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:

3,

corresponent als membres del grup municipal de

Plataforma per Catalunya.
Abstencions:

1,

corresponent al membre del grup municipal de

Candidatura d’Unitat Popular.
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10 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL
DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L’EXERCICI 2014.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“El Pressupost general de l’Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió
extraordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014. El període d’exposició pública es
va iniciar amb la publicació en el BOP del dia 3 de febrer, finalitzant aquest el dia 20
de febrer de 2014. Es van presentar al·legacions per part de:






Dins el període d’al·legacions: l’Associació de Veïns i Veïnes de PeramàsEsmandies, l’Associació Cultural Aikido-Esmandies, l’A.C. Mar de Garbí i
Moviment Educatiu del Maresme MEM; grup municipal d’ICV-EUiA i el
grup municipal socialista.
Fora del període d’exposició pública: L’Associació Veïnal de Cirera; el grup
municipal d’ICV-EUiA va presentar una aportació específica al pressupost
de l’ajuntament de Mataró per a l’any 2014.
Mitjançant formulari web: Javier Sànchez del Campo i Mamadu Alfa Djalo
Djalo.

A continuació, s’incorpora com annex 1 a aquesta proposta el recull global
d’al·legacions, consideracions i esmenes al PAM i al Pressupost 2014, presentades
durant el període d’exposició pública i fora d’aquest, valorades pel Govern Municipal.
Per a les al·legacions valorades favorablement, consta el Sí i el Sí Parcial a la
columna d’acceptació, mentre que per a les valorades desfavorablement, consta el
No.
ES

P R O P O S A:

1. Aprovar definitivament el Pressupost general de l’exercici 2014 integrat per::
1.1 Pressupost de l’Ajuntament pel 2014, amb el següent desglossament per
capítols:
Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total despeses

46.052.117,84
36.652.447,80
5.069.198,82
12.110.781,86
4.911.425,44
89.837,36
22.119.100,30
13.036.000,00
140.040.909,42

Ingressos
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Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos

46.218.285,83
3.677.600,00
21.720.741,92
38.618.508,26
4.704.877,87
3.006.870,24
219.025,30
21.875.000,00
140.040.909,42

1.2 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils:
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
Despeses:

15.809.192,41

Ingressos:

16.069.219,66

14.744.772,00

Ingressos:

16.661.478,00

Aigües de Mataró, SA
Despeses:

1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques
empresarials:
Mataró Audiovisual
Despeses:

457.759,81

Ingressos:

457.759,81

Parc Tecnocampus Mataró
Despeses:

3.776.394,00

Ingressos:

3.776.394,00

2. Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades
favorablement per l’equip de govern d’acord amb el que s’expressa a la part
expositiva d’aquesta proposta (annex 1) i desestimar les que han estat valorades
desfavorablement pel govern municipal en aquest annex 1.
3. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a
l’exercici 2014, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l’integren,
d’acord amb el que estableix l’article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
4. Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la
Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, reconeix que no estan d’acord amb aquest pressupost per una qüestió de
fons, de principis. Ja vaig denunciar que era un pressupost sotmès a la “deutecràcia” i
que ara mateix aquest deute i aquesta política financera condiciona el conjunt del
pressupost. Nosaltres posem per davant els interessos dels ciutadans abans que els
interessos bancaris, que en aquest cas marquen la prioritat.
És un pressupost que ha augmentat, però ha augmentat per empobrir-nos encara
més: per pagar més a qui no genera ocupació, a qui no genera serveis, sinó a qui
genera diner pel diner i en una esfera que no és la municipal. Continuem pensant que
aquest pressupost no genera cap motiu d’il·lusió, especialment a aquelles persones
que viuen en situacions difícils i en situacions d’atur. Creiem que d’una o altra manera
hi ha una redistribució de la riquesa que genera el municipi cap a mercats financers i
empreses externes que s’encarreguen de serveis públics, i que les prioritats de la
ciutat només són parcialment ateses. Vostès es lamenten que no tenen recursos i
resulta que el pressupost ha augmentat, però, en canvi, els recursos que s’han de
destinar a les necessitats bàsiques, com la promoció econòmica, l’educació, el model
de ciutat, l’atenció social, etc., no són suficients perquè la demanda és cada dia més
gran. Per tot això, nosaltres ens refermem en el nostre vot contrari al pressupost.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recordant la seva intervenció en l’aprovació
inicial del pressupost, reconeix que va ser llarga i, per tant, no insistirà en el que ja va
dir. Tot i així, sí que m’ocuparé de rebatre una mica el que acaba de dir el Sr.
Reixach, sobretot pel que fa a les al·legacions que hem presentat.
Jo no sé com fan els números, però a mi no em surten. Per mi vostè no m’ha
acceptat cap de les propostes que hem presentat. És veritat que en molts casos
vostès afegeixen aquest mantra que no hi ha recursos, però jo no trobo una resposta
clarificadora pel que fa als temes que nosaltres els hem plantejat.
Nosaltres vam fer unes propostes en sis eixos (ocupació, convivència, educació,
benestar social, llei de barris i altres). Sí que és cert que vostès diuen que ja tenen
una sèrie de programes d’ocupació, però nosaltres no els reclamàvem que només fos
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la Diputació qui pogués emprar recursos per ocupar gent de Mataró, sinó que
demanàvem un esforç complementari de l’Ajuntament per fer front a la taxa d’atur tan
elevada que tenim a la ciutat. Per tant, aquí no se n’han fet ressò.
Tampoc ens han escoltat quan els demanàvem ajuts a la microempresa i a les pimes
en forma d’ingressos mensuals pel fet d’intentar contractar persones aturades, que
els lloguers els resultessin més econòmics, etc. I vostès ens remeten al tema del
TecnoCampus com si aquesta fos l’única possibilitat d’accedir a un local per a aquest
tipus d’empreses. Nosaltres també li demanàvem una partida específica per al
cooperativisme, perquè creiem que necessitem un impuls molt més important del que
hi ha previst. Però no s’han fet càrrec d’aquesta proposta. També parlàvem de
diferents partides per a immigració i convivència, però vostès diuen que ja tenen una
partida, que és insuficient al nostre entendre.
Sí que és cert que l’educació s’emporta la part més important del pes del pressupost.
És la partida que més diners rep, però no la que més creix respecte al pressupost de
l’any anterior, un pressupost que estava prorrogat. I així ens trobem a l’única reunió
que nosaltres hem tingut amb vostè, a instàncies nostres, en què li deia que trobava
desproporcionat que el pressupost dedicat a esports pugés un 28% i en canvi el
d’educació —i reconeixem que vostès han fet esforços en algunes qüestions, com ara
les escoles bressol, etc.— no tant, quan podríem haver fet un esforç.
En definitiva, malgrat aquests arguments que vostès han donat, nosaltres el que li
demanàvem amb les nostres propostes era fer un esforç complementari. Sí que és
veritat que el pressupost és el que és, però la capacitat de repartir partides i fer-ne
créixer unes en detriment d’unes altres és del govern. Jo li pregunto, Sr. Reixach,
vostè creu que en les mateixes circumstàncies, el nostre grup, un grup d’esquerres i
ecologista i defensor d’una manera de pensar, hauríem fet amb aquest pressupost el
mateix que vostès han fet? Jo li dic que no. Nosaltres hauríem incrementat aquestes
inversions en temes d’ocupació i reactivació econòmica, educació, convivència i
cooperativisme, en detriment d’altres partides. En aquest sentit, també li vull recordar
que en aquella intervenció meva del pressupost jo li deia que era un pressupost
millorable i vam optar per un vot d’abstenció en aquell moment perquè esperàvem, i
així ho vam dir, que en les setmanes següents el govern municipal ens escoltés i
acceptés algunes de les nostres propostes. Potser si ens haguéssim reunit i
n’haguéssim parlat, cosa que no s’ha produït, si més no hauríem pogut aconseguir
arribar a algun acord per donar al pressupost un impuls social més gran. Però no ens
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hem reunit i l’única resposta del Sr. Reixach que vam obtenir va ser per correu
electrònic a través del Sr. Gerent, la qual cosa ens sembla poc elegant.
Per tot plegat, el nostre grup votarà contràriament a aquest pressupost.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
recorda que el seu grup ja va votar contràriament a l’avantprojecte de pressupostos, i
res no ha canviat des d’aleshores. Segueixen havent-hi partides que no considerem
vitals segons les nostres prioritats. Nosaltres ens volem concentrar especialment en
matèria de polítiques socials, que són les accions destinades a cobrir les necessitats
més bàsiques de les persones. I ens agradaria que les persones del país tinguessin
preferència a l’hora d’accedir-hi. Però també creiem que abans d’això s’haurien de
prendre polítiques de prevenció i no deixar que els ciutadans acabin en una situació
d’emergència social. Creiem que l’administració pública i, en aquest cas, el nostre
Ajuntament, no pot ser partícip que els ciutadans cada vegada tinguin menys
recursos econòmics. Conseqüència de la precària situació a la qual es veuen
abocades moltes persones de la ciutat, és trist que hàgim de veure ciutadans en
tractament psicològic, psiquiàtric i, fins i tot, hi ha persones que no tenen ni moral per
sortir de casa. Per nosaltres, aquestes persones a dia d’avui són la màxima prioritat.
Per tant, veiem una manca d’empatia per part d’aquest Ajuntament cap als ciutadans
que pitjor ho estan passant. Ja no és una qüestió de criticar una partida o una altra,
perquè des del nostre grup estem segurs que si tinguéssim els mitjans suficients, els
mitjans dels quals disposa el govern a l’hora de configurar i elaborar uns
pressupostos, presentaríem una esmena a la totalitat d’aquesta proposta. Amb tots
els respectes, no ens vinguin amb al·legacions, perquè el que nosaltres veiem és que
s’està treballant, des d’aquest Ajuntament, amb un joc de cartes que cada any juga a
la mateixa baralla. Són cartes que ja estan tan velles que estan marcades. S’hauria
de canviar de baralla i de joc, perquè el problema és de fons. S’ha de canviar la
dinàmica a l’hora d’elaborar els pressupostos, si no aquest consistori no se’n sortirà
mai i més amb els deutes que arrossega. Hi ha un problema de fons estructural que
no optimitza adequadament els recursos ni ofereix la flexibilitat que hauria d’oferir per
adaptar-nos a la situació actual que estem patint. I amb el continuisme d’estructura,
l’únic que s’aconsegueix és arrossegar un llast. Com que segueixen amb la mateixa
dinàmica, el nostre vot serà negatiu.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, recorda a la senyora Lora que justament per això el govern central ha fet
la llei que ha fet, a la qual vostè acaba de donar el seu vot negatiu. És justament
perquè no passin aquestes coses. Pel que fa al pressupost, nosaltres ja vam dir a
l’aprovació inicial que tenim un pressupost que d’autonomia ens en dóna poca,
perquè ve molt marcat per un deute que es va contraure al seu moment i que s’ha de
tornar. Això ens condiciona molt i també ens condiciona molt el deute que té amb
nosaltres i altres ajuntaments la Generalitat de Catalunya. Podríem haver solucionat
l’últim Pla de Pagament a Proveïdors si aquest deute s’hagués reconegut i, per cert,
al 0% d’interès. Com a conseqüència d’aquests dos plans de pagament a proveïdors,
que permetrà que els nostres proveïdors puguin cobrar amb tres mesos menys de
diferència respecte del que cobraven fins ara, els números ens vénen molt marcats.
Per tant, de lluïment poc i de complir amb les obligacions contretes, bastant.
Quan nosaltres ens plantejàvem què faríem avui, la nova Llei de sostenibilitat de les
administracions locals preveu també un dispositiu que crec que és força interessant, i
que també els ciutadans han de saber: si tota l’oposició avui tombés l’aprovació, el
govern de CIU podria aprovar el pressupost via Junta de Govern Local. Totes les
coses tenen les seves dues cares, la part bona i la part dolenta. Això que a algú li pot
semblar malament, en algun altre ajuntament podria evitar problemes de bloqueig de
l’acció política.
D’altra banda, vull agrair especialment el paper que ha jugat el Sr. Reixach en tot el
tema de poder parlar de matèries que ens importen molt perquè afecten tots els
mataronins. El fet que s’hagi prestat a parlar-ne i que ens doni la seva paraula ens fa
veure les coses d’una altra manera. Hem pogut presentar una sèrie d’aportacions al
PAM, que s’ha compromès a estudiar i desenvolupar al llarg de l’any, que ens aporten
coses d’una manera bastant racional i sostenible, en el sentit que no valen gaires
diners i suposen una millora important. Per exemple, a nosaltres ens sembla
interessant que Mataró tingui una seu de la UOC, i que no sigui només un punt
informatiu, perquè els estudiants de la ciutat que estan fent estudis a distància no
hagin d’anar a Granollers per fer els seus tràmits. També ens sembla important i
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necessari, i així els ho hem suggerit, el fet que Mataró, com a porta nord d’entrada de
la Gran Barcelona, tingui a la plaça de Miquel Biada un punt d’informació.
Una altra aportació que hem fet ha estat la d’estudiar el possible i demandat pavelló
multiusos perquè s’hi puguin fer diferents tipus d’activitats. També creiem que caldria
revisar el nostre model firal actual. Aquestes són algunes de les aportacions que
nosaltres hem fet al PAM i agraïm al Sr. Reixach la seva disponibilitat i compromís per
treballar-les.
Ja els he dit que nosaltres podem tenir molts defectes com a persones i polítics, com
tothom, la temptació era gran d’intentar que aquest pressupost s’aprovés per Junta
de Govern Local, però és veritat que tenim un compromís, que hem demostrat en
més d’una ocasió, amb els mataronins. Per sobre de les sigles, un cop més actuarem
d’una manera compromesa amb la nostra ciutat i permetrem que s’aprovi aquest
pressupost.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, celebra que el
pressupost torni al ple de l’Ajuntament. Aquest és el debat més important que ha de
fer un consistori al llarg de l’any i l’any passat no el vam poder celebrar.
Malgrat les xifres són les que són, és aquí on es manifesten les voluntats polítiques:
allò que es vol impulsar, prioritzar, etc. Ningú no ens podrà titllar de no haver estat
responsables durant molt de temps, però aquest govern ja porta tres anys i ja és hora
que camini sol. Vam donar suport a les ordenances fiscals i al pressupost 2012, vam
donar suport a les ordenances fiscals del 2013 i hem donat suport a les ordenances
fiscals del 2014. No és poca cosa, perquè es tracta dels diners que provenen de
manera directa dels nostres ciutadans. Per tant, hem complert amb escreix la nostra
quota de responsabilitat política. El dia 30 de gener la Sra. López va explicar que ens
absteníem en l’aprovació del pressupost perquè no volíem parar la seva tramitació, i
ho haguéssim pogut fer tombant-lo inicialment. Però va dir literalment: “Per això, des
de la confiança i l’exigència, permetrem que la proposta d’avui s’aprovi inicialment i, a
partir de demà, volem treballar conjuntament.” Aquest demà no s’ha produït, i per tant
aquelles converses que havíem de tenir entre l’aprovació inicial i la finalització del
període d’al·legacions, el 20 de febrer, no es van produir. Si més no, amb la
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contundència que necessitava un tema tan important com el pressupost municipal. I
el dia 20 a última hora, vist que no hi havia obert un diàleg fluid amb el govern, vam
decidir presentar aquestes 64 al·legacions que el Sr. Reixach ha esmentat i que en
bona part responen a les al·legacions que ja havíem presentat en el pressupost “no
nat” del 2013. Amb més concrecions, encara. Preteníem evitar una mica el que ha
passat. Per tant, coses concretes, amb partides concretes, evitant els brindis al sol
perquè sabem quina és la situació econòmica que tenim, etc.
Jo vull exculpar el regidor Reixach, perquè amb ell no hem pogut negociar. No sé si
està facultat per fer-ho, però el que hem deixat de fer no li podem atribuir a ell. A
més, sempre que l’hem necessitat ens ha atès amb una amabilitat extrema. El ple del
mes de febrer recordaran una intervenció meva, després d’una situació complexa.
Vaig dir que estàvem molt cansats de determinades maneres de fer les coses, a
última hora, amb pressions. Després, Sr. Alcalde, li vaig reiterar per telèfon la
setmana passada aquesta mateixa sensació. Per tant, entenem que cal rectificar i
que aquesta rectificació no s’ha produït.
Quan el Sr. Reixach parla de l’acceptació de les al·legacions, que a més a més, ho
denunciava també el Sr. Martínez, arriben per la via del Gerent, quan entenem que
aquí les vies que han de funcionar són les dels polítics electes, hagués calgut una
interlocució política directa. De l’anàlisi de la suposada acceptació d’al·legacions,
hem arribat a tres conclusions:
En primer lloc, vostès no introdueixen cap canvi significatiu en el projecte de
pressupost ni en el projecte de PAM. En la majoria dels casos ens diuen que les
al·legacions les assumeixen perquè el PAM ja les recollia. No ho sé, però hi ha coses
redactades d’una manera que no és el que nosaltres preteníem. La majoria no
signifiquen més aportació econòmica, i quan ho llegeixes, no hi veus concrecions.
En segon lloc, hi ha una sèrie d’incompliments de documents signats, com per
exemple, l’acord de les Ordenances. No pot ser que vostès ara diguin que han de fer
un debat sobre la pressió fiscal, les escoles bressol o l’Escola de Música. Quan vam
donar suport a les Ordenances Fiscals, vam quedar que l’increment havia de ser
zero. Aquest és el compromís que vam signar i, per tant, què vol dir que hem de fer
estudis? Demanàvem una aportació de 60.000 euros a l’Escola de Música, quan
sabem que les necessitats que té l’escola es xifren en el doble pel claustre de
professors. Vam demanar també unes qüestions de mobilitat que venien d’un acord
signat el 2012. I ara ens diuen que també s’ha de fer un estudi.
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En tercer lloc, demanàvem plans d’ocupació propis, un increment dels educadors
socials a Cerdanyola perquè entenem que tenim un risc de fractura social, que es
reclamés a la Generalitat l’ampliació del CAP Cirera-Molins i ens responen que dins
de l’estudi que faran dels CAPs ja ho consideraran. Però si el projecte executiu ja
està fet de fa més de tres anys? Només cal reclamar-ho. Demanàvem increments
pressupostaris en els PQPIs. Demanàvem que es tornés a la Policia de Barri als 14
districtes, que es fes un Pla Director Viari com el que es va fer al seu moment al
Centre-Eixample-Havana, demanàvem suport per al singular projecte 4 Cordes de
l’Escola Germanes Bertomeu. Tampoc no ens agrada com es resol el tema del
Triangle de Molins; nosaltres diem que és allà on ha d’anar la tercera biblioteca de
Mataró, tal com s’havia parlat sempre. Demanem un Pla d’Arbrat. Per tant,
demanàvem coses que no costen gaires diners, com ara un impuls definitiu al Mataró
Marítim. Per cert, a proposta del PPC al seu moment per desenvolupar el Pacte
Econòmic i Social i per l’Ocupació. També demanàvem un Pla de Reimplantació del
Tèxtil, per crear oportunitats econòmiques per a la ciutat. I vostès ens contesten a tot
això amb inconcrecions.
Per tot plegat, i lamentant-ho molt, votarem que no per primera vegada a un
pressupost municipal.

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
respon al Sr. Martínez, respecte al nombre d’al·legacions presentades, que a l’hora
de transformar el document presentat pel grup d’ICV-EUiA en al·legacions concretes,
ell mateix i el seu equip l’ha transformat en 15, sense alterar les paraules.
D’altra banda, pensi que tot el tema del cooperativisme és un tipus de forma social
que té uns avantatges fiscals que bàsicament passen per l’Impost de Societats i per
desgravacions que són matèria de l’administració general de l’Estat. Respecte a
l’increment de l’esport, és perquè s’aconsegueix una subvenció de la Diputació per a
inversions esportives, la qual cosa et fa saltar tant per la banda de l’ingrés com del de
la despesa. Això esbiaixa els percentatges a l’hora de fer comparatives.
Pel que fa a la partida que més augmenta, la partida de Benestar Social augmenta
un 10%. És de les que més augmenta, perquè en aquest context de crisi ens veiem
obligats a atendre aquestes necessitats socials. Passa de 7.400.000 a 8.200.000 €,
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per sobre del percentatge d’augment del pressupost, que és d’un 5,47%, respecte al
del 2012.
Quant als ajuts a microempreses, a les passades Ordenances Fiscals es va explicar
que caldria fer unes bases de subvenció que es van posar per aprovació i que vostès
van votar en l’últim ple, on hi havia tota una bateria de subvencions per fomentar la
creació de microempreses. Per tant, això ja està en marxa, i és per això que els vam
atorgar un “sí parcial”.
En relació amb el fet que tots són “no”. Al punt de Convivència ens proposen una
partida pressupostària de 100.000 € per desenvolupar i posar en pràctica programes
d’acollida i sensibilització. A la Casa hem sumat els imports dels programes i ja
superen els 100.000 €. I, a més, ja ho fem.
Bàsicament l’objectiu d’aquests pressupostos és poder resoldre el tema del
pagament de la factura del Rengle i poder incorporar aquests 21 milions. Perquè, si
no, estem en un atzucac. Són uns pressupostos ajustats, evidentment, però tenim el
context que tenim i no podem augmentar la pressió fiscal perquè tenim una societat
que està en part a l’atur i no és el moment de pujar impostos. En època de crisi, no
es pot augmentar la pressió fiscal perquè treus diners de la butxaca dels ciutadans i
disminueixes el consum.
Dir al Sr. Baron que quan jo parlo d’iniciar el debat de les escoles bressol no ho deia
amb cap intenció. No s’ho agafi com cap conclusió preestablerta. S’haurà d’obrir el
debat, ens agradi o no.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, opina que arran de les intervencions es posa de manifest que l’aprovació
d’aquest pressupost ha estat improvisada fins a l’últim moment. No sé què s’ha pactat
amb el grup del PPC, però queda clar que hi ha hagut moviments d’última hora. I això
de les aportacions al PAM, em sembla que és més aviat una excusa:
Una seu de la UOC a Mataró? Això ja ho hem discutit altres vegades.
Una sala polivalent? La CUP, des del 2007 que vam entrar al consistori, ha demanat
insistentment la dotació a la ciutat d’un equipament polivalent. No ens aporten res de
nou. Són reivindicacions que la CUP ha portat reiterades vegades al PAM. Sr.
Reixach, vostè ho ha reconegut: per a vostès l’objectiu número 1 del pressupost és
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pagar la factura del Rengle i per a nosaltres l’objectiu número 1 del pressupost són
els mataronins.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, respon al Sr. Safont-Tria que del tema de la UOC se n’havia parlat al
consistori abans que la CUP hi entrés. De negociació d’última hora, res. En canvi,
potser d’última hora va ser la negociació de la Casa de la Cultura Popular.
D’altra banda, lamento, perquè és veritat que el Sr. Baron el va avisar i li va dir que
n’estava fart, arribar a aquesta situació.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió.
Vots en contra:

14,

corresponent

Socialista

(8),

als

membres

corresponent

als

del

grup

membres

municipal
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).
Abstencions:

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

Servei de Compres i Contractacions
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-

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ
LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS, DE LA

41

NETEJA VIÀRIA, DE LA NETEJA DEL PASSEIG MARÍTIM I LES
PLATGES.

IMPORT

FIXAT

COM

A

MÀXIM

PER

A

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 62.664.754,64
EUROS, IVA NO INCLÒS, PELS VUIT ANYS DE DURADA INICIAL
DEL CONTRACTE.
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 19/02/2014, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
tramitació de la contractació de la gestió del servei públic de recollida de residus, de
la neteja viària, de la neteja del Passeig Marítim i les platges per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 62.664.754,64 euros, IVA no inclòs,
pels vuit anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions, el valor estimat
del contracte és de 91.410.877,98 euros.
Consta a l’expedient:
 informe del secretari general de data 21/02/2014, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.
 Informe de l’interventor de Fons de data 21/02/2014 respecte a la previsió
d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractació a les corresponents partides dels pressupost municipals
que s’aprovin per als exercicis 2014 a 2022.
Atès el que disposen els arts. 8, 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.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació de la gestió del servei públic de recollida
de residus, de la neteja viària, de la neteja del Passeig Marítim i les platges , per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 62.664.754,64
euros, IVA no inclòs, pels vuit anys de durada inicial del contracte.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions, el valor estimat
del contracte és de 91.410.877,98 euros.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
QUART. Atendre la despesa de fins a 62.664.754,64 €, més 6.266.475,46 euros en
concepte d’IVA, en total 68.931.230,10 €, de la següent manera:
Any 2014 Partida 400100/162110/22700: 2.386.532,31 € (op. A núm. 12187 )
Any 2014 Partida 400100/16211Z/62400: 281.049,94 € (op. A núm. 11122 )
Any 2015 Partida 400100/162110/22700: 8.260.864,32 € (op. APOS núm. 12186 )
Any 2016 Partida 400100/162110/22700: 8.260.864,32 € (op. APOS núm. 12186 )
Any 2017 Partida 400100/162110/22700: 8.260.864,32 € (op. APOS núm. 12186 )
Any 2018 Partida 400100/162110/22700: 8.479.657,82 € (op. APOS núm. 12186 )
Any 2019 Partida 400100/162110/22700: 8.917.244,83 € (op. APOS núm. 12186 )
Any 2020 Partida 400100/162110/22700: 8.917.244,83 € (op. APOS núm. 12186 )
Any 2021 Partida 400100/162110/22700: 8.917.244,83 € (op. APOS núm. 12186 )
Any 2022 Partida 400100/162110/22700: 6.249.662,58 € (op. APOS núm. 12186)
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les esmentades partides
dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 a 2022, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comença dient que estem davant del contracte
més important que pot signar l’Ajuntament. Aquesta importància hauria d’haver-se
traduït en més temps de dedicació per part dels grups de l’oposició. Però, a causa de
la urgència de l’equip de govern, no s’ha pogut fer. Es tracta d’un contracte que puja a
més de 60 milions d’euros, que són més de 10.000 milions de pessetes, que poden
acabar sent 91 milions d’euros si es prorroga dos anys més. Un contracte així no es
pot liquidar en una setmana i mitja, que és pràcticament el temps que hem tingut per
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valorar aquesta profusa documentació. Malgrat això, hem pogut fer aportacions que
han estat pràcticament totes acceptades.
Davant d’aquest gran contracte, des del nostre grup creiem que s’ha de garantir, dins
d’uns marges raonables, que la inversió que fa la ciutat en aquest servei públic no
esdevingui exclusivament un benefici privat, i que el marge empresarial també pugui
revertir en part en la ciutat. El fet que sigui un contracte extern no ens pot fer abaixar
la guàrdia sobre el control estricte que s’ha de tenir com a administració pública.
Abans d’entrar a parlar del plec tècnic de condicions, vull fer esment a la participació.
No trobem la complicitat dels treballadors actuals del servei de recollida i pensem que
haguessin pogut fer aportacions de primer nivell. Sí que considerem que s’ha fet un
esforç amb les entitats, però aquesta manca de trajectòria participativa constant no
ha facilitat una major participació. Recordem que hi han intervingut unes 150
persones en 17 sessions de treball. Per tant, segurament no s’han complert els
objectius de diagnòstic, anàlisi de la realitat i proposta. I el retorn d’aquestes s’ha fet
en 6 sessions, en un temps molt just, i segurament no s’hauran pogut contrastar les
propostes que es feien.
Respecte al plec de clàusules tècniques, nosaltres valorem, com a punts forts, la
voluntat de reducció de residus, l’augment de l’accessibilitat del servei de recollida
selectiva, tot i que el considerem insuficient de moment, com també considerem
important el procés d’unificació dels sistemes de recollida en un de sol, ISI.
Però també hi hem detectat punts febles, com ara que caldria fer un esforç per elevar
la disposició de contenidors a la mitjana d’habitants i ubicació de contenidors
equivalent a la dels municipis de més de 150.000 habitants. Caldrà ubicar els
contenidors de manera segura, en un període inicial de flexibilitat per reduir o
reconduir ubicacions, i, sobretot, assolir el més aviat possible que la distància màxima
d’un ciutadà cap a les illes ecològiques o de recollida no superi els 100 metres.
Pel que fa a la neteja de contenidors, i al seu voltant, aquesta és la primera de les
prioritats que ha sortit reflectida en l’enquesta de participació. Es proposa una
cadència de 26 netejades anuals, la qual cosa significa dues al mes. Nosaltres aquí sí
que demanem una neteja setmanal als contenidors orgànics, sobretot, i de rebuig,
entre juny i setembre. També aplicaríem la mateixa lògica al reg de la neteja.
D’altra banda, els equips de repàs de desbordaments pateixen una forta baixada
quant a l’aportació econòmica. No ho entenem perquè si estem dient que la neteja al
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voltant dels contenidors és la prioritat número 1 com supliran aquesta mancança de
diners i com s’ho faran per atendre les necessitats que els estem expressant.
Respecte a les femtes i orins dels gossos, pensem que aquesta qüestió s’ha de
tractar de manera molt especial des de la vessant de la sensibilització dels propietaris
i també des de la vessant de la neteja. Creiem que la proposta es poc radical.
En referència a la inversió en vehicles, la nostra proposta va en la línia que totes les
inversions que s’hagin de fer per canviar els vehicles siguin fetes amb vehicles
elèctrics o de consum de gas.
Quant al plec de clàusules administratives, s’ha emprat una fórmula matemàtica que
segurament ajudarà a evitar que les ofertes estiguin per sota del que seria raonable i
beneficiós per a la ciutat, i així evitem especulacions, com hem vist a altres llocs de la
península, que han revertit negativament en la prestació del servei.
S’han acceptat al·legacions en relació amb la responsabilitat social corporativa,
perquè considerem que aquesta representa un objectiu que qualsevol administració
ha de perseguir. Ens hem de caracteritzar com a institució que defensa uns certs
valors: comunitaris, col·lectius, d’humanitat, d’integració, etc. Per la importància del
contracte, aquest és el marc idoni per poder consolidar la voluntat política de control
de l’acció externalitzada, però també com a proposta de millora d’implantació d’un
sistema d’avaluació de les propostes econòmiques que es presentin i doni visibilitat a
determinats valors socials. Considerem important que s’exigeixi a l’empresa
concurrent l’estricte compliment de la legalitat, com també que s’exigeixi a l’empresa
un marc social de negociació, la qual cosa evitaria les males pràctiques que
impedeixen el normal desenvolupament de l’activitat negociadora i sindical.
Una recomanació acceptada és el tema de la subrogació: nosaltres demanem que si
s’ha de contractar personal, ja sigui a través d’una empresa subrogada, utilitzi els
dispositius d’intermediació laboral públics que tenim, com l’IMPEM, el SOC, etc., així
com un cert compromís de no usar empreses de treball temporal per fer segons quins
treballs. Considerem també molt important aquesta valoració de la disposició del
mínim del 2% del personal de plantilla contractat amb caràcter indefinit amb una
certificació de disminució. També hi ha un compromís de contractació de persones
amb certificat de disminució o, si no n’hi ha, una contractació mercantil amb
empreses que es dediquin a aquest tipus de feines. Aquest afany per la igualtat de
condicions es veu també refermat per l’exigència, recollida també al plec, d’una
documentació específica que se li exigeix a l’empresa contractant, com és
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l’acreditació del compliment de la Llei d’integració social de minusvàlids o de la Llei
d’igualtat efectiva de dones i homes.
Per tant, hi ha un compromís de campanyes de sensibilització, hi ha al·legacions
acceptades en referència al medi ambient, hi ha una proposta acceptada que
l’Ajuntament pugui recollir el compromís de l’empresa contractant que el 25% de la
renovació del vestuari laboral estigui sotmès a aquesta compra pública ètica.
En definitiva, volem destacar que precisament com a consumidor l’Administració té
una capacitat d’influir en tota una sèrie de condicionants de cara a les empreses que
puguin contractar serveis com el que estem anunciant, defensant una sèrie de valors.
Dit això, pensem que aquest plec de condicions tècniques conté elements importants
de millora en la recollida selectiva de residus, que té uns controls de garantia i qualitat
i de la gestió del contracte molt específics, en funció d’una retribució variable que
només cobraran en cas que facin ús i cas de totes les recomanacions, i, per tant, ens
hi posicionem favorablement.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
diu que avui es porta a votació un plec de clàusules per a la contractació del servei de
neteja i recollida de residus. Com bé sap la Sra. Calpe, nosaltres partim de la base
que aquells serveis públics que estiguin encaminats a cobrir necessitats de la ciutat
no haurien de ser un negoci i, per tant, haurien d’estar gestionats per l’administració
pública. Creiem necessària la municipalització de diversos serveis que es presten des
de l’Ajuntament a la nostra ciutat. Però és cert que per municipalitzar un servei s’ha
de fer una forta inversió econòmica que a dia d’avui no es pot fer, malgrat seria una
inversió que repercutiria en el bé de la ciutat. Amb la municipalització podríem
guanyar aspectes com ara un major control sobre el servei, no tenir intermediaris,
millorar la qualitat i aconseguir un estalvi econòmic i, lògicament, la garantia dels
drets dels treballadors.
No obstant això, tot i que nosaltres apostem per aquest plantejament inicial, s’ha de
valorar tota la feina que s’ha portat a terme al llarg del procés participatiu, on
ciutadans han aportat queixes i suggeriments per poder recollir-los a l’hora de prestar
el servei. Tenint en compte que nosaltres tenim aquest plantejament inicial, avui ens
hi abstindrem. D’una banda, per la nostra base ideològica, que ens impedeix votar-hi
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favorablement, i, de l’altra, per la feina que s’ha dut a terme i perquè és un dels
serveis més importants que es presten a la ciutat i hi ha la necessitat d’aprovar-lo.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, anuncia el seu vot contrari bàsicament per dos aspectes:
En primer lloc, perquè aquest no és el nostre model. Nosaltres hem defensat sempre
una gestió, en aquest cas, municipalitzada del servei, que ara mateix representa la
despesa més important de l’Ajuntament —pot arribar a 91 milions d’euros—, i, per
tant, un servei com aquest es pot municipalitzar, tal com es fa en altres ciutats
importants i els resultats són bons. Si comparem, veiem que l’estalvi és important.
Nosaltres votarem en contra perquè, contra el que diu la Sra. Calpe, nosaltres posem
en dubte que sigui un bon plec. Creiem que és poc ambiciós, doncs venim d’estar a
la cua de ciutats d’aquest país en tant per cent de recollida selectiva, i les apostes i
els objectius que s’hi plantegen no són massa ambiciosos.
Respecte a la recollida orgànica, es redueixen 121 punts. Mataró recull 53 quilos per
habitant d’orgànica i la mitjana comarcal és de 75 quilos/habitant. Vostès creuen que
reduint els punts de recollida podrem augmentar una xifra que ja per si és baixa?
Pel que fa a la recollida de paper, augmenten els punts de recollida, però venim de
xifres molt baixes: 23 quilos per habitant i any, quan la mitjana catalana és de 31
quilos. El que a mi em preocupa és que aquest plec no és ambiciós, perquè l’escenari
més positiu que escenifica són 32 quilos. Per tant, ens quedem a la mitjana de
Catalunya com a molt. Però si ho comparem amb altres pobles de la comarca, podem
veure com per exemple Calella recull 53 quilos, Canet 40, Arenys de Munt 47, etc.
Sobre els envasos, també s’augmenten els punts, però tenim un percentatge molt
baix: 11 quilos per habitant/ any, mentre la mitjana comarcal és de 17. Estem a la cua
del Maresme, i els objectius se situen en 14 o 15 quilos, per sota de la mitjana
comarcal, quan amb el sistema porta a porta arriben a recollir 34 quilos, per exemple.
En referència al vidre, també augmenten els punts de recollida selectiva, però els
objectius no són ambiciosos. Estem recollint 17 quilos per habitant, quan la mitjana
comarcal són 24. I l’objectiu que es marquen és de només 20. Altres municipis estan
recollint al voltant de 30 o més quilos. Quant al rebuig, no estem a la cua, estem al
davant de tots. Aquí per desgràcia som els que acumulem més quilos de rebuig: 321
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quilos per habitant i any, mentre que la mitjana de la província de Barcelona és de
301 quilos.
Per tant, tenim males xifres i si comencem a repassar els pobles on el rebuig es
disminueix ens adonem que els que practiquen el porta a porta tenen les millors
dades. Què passa a Mataró? Que al contenidor de rebuig hi va una quantitat molt
important de vidre, d’orgànica, d’envasos i de paper. Aquesta hauria de ser la prioritat
de l’Ajuntament: reduir els quilos de resta i augmentar la selectiva. En resum, la
proposta que vostès fan, comparada a nivell comarcal, no és gens ambiciosa.
A més, si ho comparem amb els objectius que marca el Programa de Gestió de
Residus de Catalunya, ens adonem que tampoc no són ambiciosos:
A nivell de Mataró, d’orgànica, està estipulat que generem 23 tones, i els objectius
que estipula el Programa de Gestió de Residus diuen que d’aquestes 23 tones un
55% l’hauríem de recollir de manera selectiva. Per tant, hauríem de recollir unes
13.000 tones. I, en canvi, la previsió més optimista que vostès presenten en aquest
plec arriba just a 8.000. Per tant, quasi 5.000 tones menys. El mateix passa amb els
envasos, el paper i el vidre. Per tant, en cap cas arribem al 100% dels objectius. Amb
un model i plec que ens costarà 91 milions d’euros els propers anys i que no compleix
els mínims objectius, entenem que alguna cosa no s’està fent del tot bé.
D’altra banda, respecte al model que s’ha escollit de camions i contenidors ISI, em
sembla bé que s’esculli un sol model per simplificar, però vostès han escollit el model
més car. A qui li interessa aquest model més car? A l’Ajuntament? No, perquè haurem
de pagar més. Qui en surt beneficiat? L’empresa concessionària. Per què? Perquè el
preu del camió l’imputa l’Ajuntament i, en canvi, la concessionària pot reduir peons de
treball. Nosaltres creiem que s’hauria d’apostar per models en els quals la inversió és
més econòmica i, en canvi, fem apostes perquè no només es mantingui, sinó que es
pugui augmentar el nombre de persones que treballen en aquest servei. Augmentant
el nombre de persones podríem mantenir un servei de més qualitat fent menys
inversions en el sistema ISI que vostès ens presenten.
Per aquests motius, nosaltres hi votarem en contra. Hi ha altres sistemes més
intel·ligents, eficaços i econòmics de gestionar els residus a casa nostra.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, anuncia el seu vot favorable. La preocupació que ens transmetia el Sr.
Martínez respecte als gossos i les seves femtes, també la teníem nosaltres, i és per
això que vam presentar una al·legació en aquest sentit.
També vull dir que durant el procés participatiu van aflorar tot un seguit de
preocupacions i queixes que són les que tots sabem i compartim. Per tant, en aquest
sentit, no hi va haver novetats. Per cert, després del que acaba de dir el Sr. SafontTria, entenc que això ja està adjudicat. Si anem a enriquir “l’empresa”, i no les
empreses, sembla que ja ho doni per fet. Si això fos veritat, em semblaria molt greu.
Nosaltres hi votarem a favor. Hem pogut parlar abastament amb la Sra. Calpe, els
tècnics i el Sr. Merino, i també s’ha recollit una altra cosa que ens preocupava: a part
d’un problema educatiu, també hi ha un problema disciplinari. Tots sabem quins són
els carrers o zones on hi ha més excrements de gossos o bé mobles vells llançats
enmig del carrer. Tothom sap que ha de recollir les femtes de gos i que no es poden
deixar els mobles al carrer. Estaria bé parlar del tema per posar-hi solucions
efectives. Perquè només posar-hi un adhesiu molt vistós no sembla prou efectiu i
potser caldrà prendre mesures envers les persones que molesten els demés.
D’altra banda, si no ho tinc mal entès en el pressupost hi havia una partida
d’1.400.000 euros que es va negociar per aturar una vaga dels treballadors. Estaria
bé que en el moment que aprovem el plec, en parléssim.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, posa de manifest
que no han tingut prou temps per poder contribuir. A més, la Sra. Calpe ha dit que
des de principis del 2013 que hi han estat treballant, però ens ho han ensenyat a
principis del 2014, un any després. Jo pensava equivocadament que, després del ple
del mes d’octubre, en què l’Alcalde va reconèixer la manca de diàleg en el procés
participatiu, a partir de les crítiques de tots els grups, això es reconduiria. Però no ha
estat així. Des del mes d’octubre fins fa quinze dies, no hem tornat a tenir-ne cap
notícia. D’altra banda, vull agrair la feina feta a totes les persones que sí que han
volgut col·laborar-hi, tot i que mantinc tot el que vaig dir al ple del mes d’octubre.
També vull donar les gràcies als tècnics de la casa.
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Nosaltres pensàvem, perquè venim d’un plec que va tenir la unanimitat i perquè és
un contracte que pot durar deu anys, és a dir, tres mandats, que era imprescindible la
unanimitat. Era necessari en el primer moment d’aquest procés que tots els grups
polítics poguéssim haver aportat aquells criteris que ens podrien haver apropat a una
votació afirmativa. No ha estat així.
No obstant això, no només les qüestions de forma són les que ens impedeixen donar
suport a aquest projecte de plec, sinó també les de fons. Hi ha consideracions que
pensem que no queden ben resoltes. Tot allò que és bo ja ve del plec anterior, és a
dir, del contracte actual, com és el pagament per certificacions, les inspeccions
externes o la retenció de benefici industrial a partir de les quals s’havia de pagar.
Però el que no he sabut trobar és cap novetat en aquest model, que, a més, té la
particularitat que els models de recollida i gestió de residus no poden ser un únic
model, com aquí se’ns presenta, sinó la suma de diversos models en funció de la
tipologia de la ciutat i els seus sectors. Aquest és un projecte de plec ben intencionat,
amb algun encert, però d’insuficient ambició. Creiem que caldria reforçar instruments
preventius. Era important la segregació dels residus d’origen comercial, que no hem
sabut veure, i és una de les queixes més importants. L’aposta decidida per la
integració de les noves tecnologies, que ja no són tan noves, per afavorir el
tractament, la recollida i la sostenibilitat econòmica del servei, més enllà de la
geolocalització que presenten vostès de la flota i que ja la tenia. No sé veure l’ús
d’aplicatius per a la racionalització dels circuits de recollida. Tampoc el plec estimula
l’ús de vehicles o maquinària elèctrica o no contaminant que ens permeti reduir
l’emissió de CO2 i el soroll, més enllà del compliment estricte de les normatives.
Poca ambició. Pel que fa a la neteja de platges, és similar a l’actual i trobem
encertada l’ampliació de dades i poc més.
Relatiu a la neteja viària, ens hagués agradat una major uniformitat, no tan sols per
sectors, sinó també per assimilar usos o gestió de l’espai públic a qualsevol racó de
la ciutat. S’hauria d’haver intentat canviar el model d’eliminació de brutícia i no el
model d’anar a netejar, que és el que se’ns presenta en aquest plec. Ja sé que això
és complicat, però crec que és interessant. A més, no m’agrada gens el model de
gestió. No m’agrada que sigui l’Ajuntament qui s’hagi de responsabilitzar per la feina
encomanada, i a un bon preu, a una empresa. L’Ajuntament no ha de dir quan surten
a netejar els operaris. L’Ajuntament, el que ha de fer, sobre la base del contracte que
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signi al seu moment, és exercir l’autoritat que aquest contracte li atorga i exigir la
responsabilitat de la seva execució al 100% a l’empresa.
En referència al sistema de voluminosos, preferíem l’anterior sistema d’anar a
buscar-los, perquè funcionava molt bé. Potser era més car, però aquest no sembla
que sigui gaire més barat. D’altra banda, també hi ha un risc, a majors contenidors,
més probabilitats d’abocadors incontrolats, i, en canvi, no he sabut veure l’aportació o
l’increment per a les possibilitats de control preventiu, no només el reactiu. És a dir,
aquests són uns pocs ítems per assenyalar algunes de les qüestions per les quals no
donarem suport a aquest plec de condicions. Esperem, per tant, que les empreses
licitadores els hi esmenin la plana i els facin propostes de gestió del segle XXI.

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, tot i que entén les valoracions crítiques de l’oposició, tant de fons com
de forma, expressa que el punt que portem a aprovació avui és prou important per
intentar fins a l’últim moment arribar a un consens. Com ja ha manifestat el Sr.
Melero, aquest és un contracte que segurament durarà encara dos governs més.
Lamento les crítiques que han fet i que impedeixin trobar aquest consens. Sempre he
mantingut la meva predisposició i voluntat d’incloure totes les al·legacions que m’han
arribat abans d’aquest ple d’avui i, de fet, han estat incloses. En el seu cas, Sr.
Melero, vostès no m’han presentat cap al·legació que pogués estudiar per incloure.
Pel que fa a l’exposició del Sr. Safont-Tria, vull aclarir que no es disminueix en
absolut la capacitat de l’orgànica. Al contrari, hi ha un increment del 62% de capacitat
d’orgànica, el que passa és que els contenidors que es posaran tindran molta més
capacitat i és cert que hi haurà una reducció de contenidors perquè es reagruparan
en àrees. Totes les capacitats pugen, com he dit, tant de la selectiva com de la resta,
per evitar aquests desbordaments que de vegades es produeixen. I no és que hàgim
volgut fer un plec poc ambiciós pel que fa a la recollida selectiva, sinó que hem volgut
ser molt prudents. Tinguem en compte que els càlculs de tonatge de recollida que es
faran, tant de resta com de selectiva, tenen un reflex econòmic en el preu, en el plec,
perquè, a més resta que es recull, més has de pagar de despesa d’incineració i, per
tant, hi ha un major cost per a l’Ajuntament; i, a més recollida selectiva, tens més
retorn econòmic. Podríem haver-nos proposat una gran recollida selectiva, però això
després ha de tenir un reflex econòmic. I el que volem és ser realistes i buscar
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l’equilibri econòmic del plec. Que es milloren els índexs per com es redistribueixen
els contenidors? Perfecte, però no volem fer un plec per fer volar coloms. És un
contracte molt important per a la ciutat i és per això que els demano el seu suport.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, no admet que la
Sra. Calpe digui que el seu grup no li ha presentat cap esmena. Si no han presentat
cap esmena és perquè no els han deixat prou temps per fer-ho. Malauradament no hi
podrem donar suport. Jo voldria que aquest projecte d’avui no tirés endavant i es
millorés amb les aportacions de tots els grups. A corre-cuita algun grup sé que ha
presentat alguna aportació, a petició del govern, perquè això avui tirés endavant. És
legítim, però és un projecte de menys d’un terç d’aquest ple i això és greu.
La presentació d’aquest plec de condicions que ve amb tan poc temps és una
operació de màrqueting. Tant és així que al plec de condicions es puntua molt més la
disponibilitat immediata de vehicles, que no pas les condicions tècniques d’aquests
vehicles per fer una tasca que ha de durar deu anys. Això significa voler arribar a
l’últim tram del mandat amb tot això enllestit, encara que sigui amb vehicles del
licitador que tingui amagats on sigui i de qualsevol manera.
Em sap greu dir-ho i lamento molt no donar suport a un plec d’aquesta natura. Aquest
tema no s’ha treballat prou ni comptant amb la resta de grups de l’oposició. A vostè,
Sra. Calpe, se li acumulen els temes, perquè no és el primer projecte seu que arriba
tan just de temps que l’ha de tirar endavant de qualsevol manera. Així no es pot fer
política.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (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).
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Vots en contra:

9, corresponent als membres del grup municipal Socialista
(8) i corresponent al membre del grup municipal de
Candidatura d’Unitat Popular (1).

Abstencions:

3,

corresponent als membres del grup municipal de

Plataforma per Catalunya.

Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions

12

-

RATIFICACIÓ

DELS

ESTATUTS

DEL

CONSORCI

LOCALRET.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que
l’Ajuntament de Mataró en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord
un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes
de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
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Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el
Consorci.



Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del
Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.



L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya,
segons el règim actual.

2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica,
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que
s’estan desenvolupant.
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la
composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats
que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern.
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres
modificacions normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables
als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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És per tot això que, en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm.
565/2013 de data 25 de gener de 2013 de delegació de competències, proposo al Ple
de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents A C O R D S :
Primer.- Aprovar inicialment la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci
Local Localret, aprovada inicialment per l'Assemblea General d'aquest consorci en
sessió plenària celebrada el 23 de novembre de 2013.
Segon.- Sotmetre aquest acord, juntament amb tot l'expedient administratiu, a
informació pública pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mataró. Durant aquest termini qualsevol persona
interessada podrà examinar l'expedient al Servei de Secretaria General (La Riera, 48,
2a. planta de dilluns a divendres no festius, de 9:00 a 14:00 hrs.), i formular els
suggeriments i les al·legacions que estimi oportuns.
Tercer.- L'aprovació inicial esdevindrà definitiva si no es presenta cap al·legació o
suggeriment dintre del termini d'informació pública, d'acord amb l'article 178.1.c) del
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. En el supòsit que es
formulessin al·legacions o suggeriments, el Ple d'aquest Ajuntament ha de resoldre'ls
i aprovar definitivament la ratificació de la modificació estatutària.
Quart.- Notificar aquest acord al Consorci Localret.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, diu que no té cap problema perquè s’incorporin a l’entitat Localret noves
entitats de caràcter territorial, tal com es proposa avui. Però m’agradaria fer algunes
consideracions:
A Mataró hi ha una zona molt gran amb molts habitatges als quals no els arriba
Internet. Què ha fet Localret per solucionar aquests problemes? Sí que és veritat que
tenen uns objectius marcats, alguns es modifiquen, però jo demanaria que apliquin
els seus objectius fundacionals. Ho dic perquè tinc constància que aquesta entitat, en
ocasions, no s’ha dedicat a fer el que realment li pertoca —promoure i garantir que el
conjunt de la ciutadania tingui accés a Internet— i sí a protegir certes companyies
d’Internet i posar pals a les rodes a iniciatives des de l’àmbit associatiu, com ara el
projecte “Mataró sense fils”. N’he tingut constància i ho volia denunciar, i és per això
que avui ens hi abstindrem com a advertència per a aquest lobby d’entitats locals,
que esperem que compleixen els seus objectius fundacionals.
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La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia que el seu grup està a favor d’aquestes
noves incorporacions, perquè també són entitats d’àmbit local o espais territorials, i
això pot ser una eina. No obstant això, som també conscients que en alguns
moments aquestes bonances de pertànyer a aquesta xarxa no les veiem. Seria
important que poguéssim ser coneixedors de què ens aporta estar dins d’aquesta
entitat en l’àmbit quotidià i quins objectius realment tenim a nivell de Mataró per tal
que els puguem avaluar de manera regular.

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 .

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

56

13 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL

D’ORDENACIÓ

MUNICIPAL

1996,

ÀMBIT

“EL

SORRALL”.
La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 6 de juny de 2013, va aprovar inicialment la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relatiu al sector El Sorrall, i
va prorrogar per un any més, fins el 18 de juny de 2014, la suspensió de la tramitació
de projectes de gestió urbanística.
En període d’informació pública s’han presentat 11 escrit d’al·legacions, la resposta
individualitzada de les quals s’incorpora a l’expedient administratiu i com annex a
l’acord d’aprovació provisional, com a document amb el títol “Informe d’al·legacions”,
el qual també forma part de la documentació tècnica del projecte.
Els canvis introduïts arran de l’estimació d’al·legacions, que principalment es basen
en la viabilitat del sector i en aspectes de la gestió urbanística, consisteixen en:
- Redistribució dels sòls destinats als aparcaments de vehicles.
- Reducció de les càrregues urbanístiques per: 1) reajustos de les rasants del nou
sistema viari, 2) supressió del cost d’urbanització de la rotonda de connexió amb
l’autovia C-60 Granolleres-Mataró, que té consideració de sistema general de la xarxa
viària bàsica, i 3) supressió del cost d’urbanització del sòl públic en l’entrega del nou
giratori de l’av. Puig i Cadafalch, en contacte amb el polígon però fora del seu àmbit.
- Millorar l’estudi de viabilitat econòmica amb la revisió de preus unitaris, concreció
del cost econòmic del subministrament elèctric, i inclusió de la prevaloració de les
indemnitzacions de les edificacions existents.
- Ampliar el sòl que actualment ocupa la instal·lació de l’equipament esportiu del
Sorrall, per a poder disposar d’un aparcament propi de suficient capacitat pels seus
usuaris.
- Localitzar part de l’aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta a l’administració, a la
finca resultant apta per ubicar una benzinera, situada a la nova rotonda de connexió
amb la ctra. d’Argentona.
S’incorporen les prescripcions i recomanacions contingudes en els informes emesos
pels diferents organismes afectats amb competències sectorials, detallades en el
document tècnic que es sotmet a aprovació.
Vist l’informe jurídic i els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 112 del Decret 305/2006, pel
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qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo al Ple de l’Ajuntament
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal relatiu al sector El Sorrall, amb les modificacions introduïdes arran de les
al·legacions estimades i les prescripcions dels organismes afectat amb competències
sectorials.
Segon.- Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació
pública, d’acord amb el contingut del document “Informe d’al·legacions”, adjuntat a la
present proposta i que forma part de la mateixa a tots els efectes, del qual es
notificarà la part interessant que correspongui a cadascuna de les persones que han
presentat al·legacions.
Tercer. - 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: dos
exemplars del document tècnic, fotocòpia de l’expedient administratiu i un document
tècnic en suport informàtic.
Quart.- 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 Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu vot favorable. Al final, amb les
al·legacions que s’han fet la proposta encara ha millorat. És veritat que hi ha hagut un
nivell de participació interessant i, a més, aquest indret de la ciutat resol algun dels
temes que també reclamava la ciutadania, com ara la conservació dels espais verds,
etc. El que sí que demanaria a la Sra. Rodríguez, perquè no se n’ha parlat, és un pla
especial per definir els usos dels equipaments públics. M’agradaria que ho tingués
present, com a petició que li fem expressament des del nostre grup, i que ben aviat el
poguéssim tenir sobre la taula.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, manifesta la seva abstenció en aquest punt i anuncia que en el proper punt
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demanarà paraula quan ho cregui oportú, perquè el ROM no estipula quin ordre han
de seguir les intervencions dels portaveus dels grups municipals.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
recorda que en l’aprovació provisional s’hi van abstenir a l’espera d’una proposta més
madurada. I, ara, després d’haver-la pogut valorar, també veiem positivament la
incorporació d’un seguit d’al·legacions que es basen en la viabilitat del sector. Per les
circumstàncies actuals calia fer un plantejament realista, que pogués donar resposta
a les mancances del barri i que ajudés a la generació de l’activitat econòmica,
respectant sempre els equipaments i els espais verds. Per tot plegat i perquè s’han
tingut en compte les demandes dels ciutadans, donarem suport a la proposta.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, entén que és bo esponjar aquell barri i que és bo en el moment en què
estem i en les circumstàncies que tenim el fet de poder donar aquesta solució. Tots
desitgem que aquesta activitat econòmica es pugui produir en aquesta zona i en
altres zones de la ciutat, com més aviat millor.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, diu que hi votaran
afirmativament. Al seu moment vam tenir dubtes sobre la segregació d’usos, però és
cert que davant d’un problema hem de trobar solucions i la política és l’art de fer
possible allò que sembla impossible. També vull agrair a la Sra. Rodríguez i al seu
equip les facilitats que ens han donat per poder treballar i que ens hagin aprovat les
nostres al·legacions. Nosaltres vam demanar que s’establís un procés participatiu
obert, que es va celebrar; disminuir les places d’aparcament en superfície al parc
lineal, per guanyar més espai, la qual cosa s’ha pogut fer; incloure dins l’àmbit la
mitjana dels aparcaments de superfície de President Tarradelles, per tal de fer uns
espais de transició entre el barri consolidat i la part nova del barri; també la previsió
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de l’eliminació de les dues benzineres de l’av. Puig i Cadafalch, i definir en l’àmbit
l’espai per a la futura instal·lació del tramvia número 4, tal com s’havia acordat al
conveni que es va signar al seu moment l’any 2009 amb la Fundació Iluro (Laietana).
Per tot plegat, ens felicitem de poder treballar d’aquesta forma i li donarem suport.
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.

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

14

- APROVACIÓ DEL PLA DE DISTRIBUCIÓ D'USOS I

SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE MATARÓ PER
L'ANY 2014.
El senyor Miquel Rey, conseller delegat de Promoció Econòmica i Innovació, presenta
la proposta següent:
“Vista la voluntat de l’Ajuntament de Mataró d’incrementar els serveis de platja.
Atès que la Generalitat de Catalunya en data 27 de juny de 2013 va aprovar la
modificació de la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar territorial
del terme municipal de Mataró i va autoritzar la instal·lació de nous mòduls.
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Vist l’informe favorable de la Cap de Servei de llicències d’obres i activitats de data
17 de gener de 2014.
Vist l’informe favorable del Servei d’ingressos de data 20 de gener de 2014.
Atès que és urgent que s’aprovi en aquesta sessió per iniciar el concurs.
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011,
ACORDS
Primer.- Aprovar per a l‘any 2014 les instal·lacions previstes en el Pla de Distribució
d’Usos i Serveis de les platges
Segon.- Aprovar la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada
de les platges 2012-2016 de l’Ajuntament de Mataró, per a l’any 2014
Tercer.- COMUNICAR al Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l'aprovació de la proposta del Pla
de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges per l’any 2014 de
l’Ajuntament de Mataró.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, veu bé alguns aspectes de la proposta, però també els genera dubtes.
És veritat que tenim una platja extraordinària, una platja que cada estiu s’omple de
gom a gom. I és per això que el que ens preocupa més és l’ús de l’espai públic.
Evidentment que aquest front marítim ha de poder generar activitat econòmica, però
hi ha qüestions que no ens convencen del tot, per exemple tot el que suposi ocupació
d’espai de platja, com ara l’ampliació de les zones per a gandules o alguna altra
activitat que pugui ocupar zona concreta de sorra o de platja. Algunes altres
iniciatives, com ara un quiosc de venda de productes de bany o alguna altra de les
activitats que es proposen, les podem veure a priori positivament, però no coincidim
en el fet d’ocupar un espai que ja a l’estiu està molt sobrecarregat. Nosaltres
optaríem per no augmentar els espais per a gandules, per exemple, però com que en
aquest cas, s’augmenten, preferim abstenir-nos-hi.
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El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, està d’acord amb el
Sr. Safont-Tria en el sentit que cal anar en compte de no usurpar espai de platja amb
usos incorrectes i s’han de dissenyar molt bé els espais per tal de realçar la nostra
fantàstica platja.

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 .

Via Pública

15

-

APROVACIÓ

INICIAL

MODIFICACIÓ

ORDENANÇA

MUNICIPAL DE CIVISME.
La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment presenta la proposta següent:
“Per decret 395/2014, de 22 de gener, la regidora delegada de Via Pública, Obres,
Serveis i Manteniment, ha aprovat l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança
municipal de Civisme de Mataró.
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El text de l’avantprojecte ha estat traslladat als grups municipals, en compliment de
l’article 73.10 del Reglament Orgànic Municipal, sense que hagin presentat
al·legacions.
Atès que el Servei jurídic Administratiu de Via Pública ha informat sobre les
circumstàncies que han aconsellat la modificació de l’Ordenança municipal de
Civisme de Mataró vigent aprovada definitivament el 31 de gener de 2005, pel que fa
als seus articles 11, 13 i 23, amb l’objectiu d’evitar errors en la seva interpretació,
ajustar-se a les darreres sentències dictades en aquest àmbit i en certa manera a la
realitat del moment.
Vistos els informes precedents, l’article 73.10 Reglament Orgànic Municipal; els
articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985 Reguladora de les 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 l’Ordenança municipal de Civisme de
Mataró.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública de trenta dies, perquè puguin presentarse 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, recorda que el seu grup va votar en contra d’aquesta Ordenança de Civisme
perquè no comparteixen el gran gruix del contingut. Vostè ha parlat d’unes
modificacions tècniques, però en el fons el que passa és que la ciutat té un problema
social important, un mal ús del consum d’alcohol, i vostès ho transformen en un
problema tècnic i, a través d’una ordenança, ho volen solucionar. Els hi avanço que
difícilment d’aquesta manera es podrà arreglar. Penalitzar la tinença d’alcohol no ho
veig amb bons ulls. No crec que aquesta sigui una mesura oportuna i potser pot
acabar generant fins i tot més problemes que solucions.
Nosaltres no hi votarem a favor, doncs.
Sí que entenem que hi ha un problema social, però aquesta mena de problemes
necessiten solucions socials. En aquest cas, crec que la prohibició podrà provocar tot
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un seguit d’altres problemàtiques en llocs concrets com parcs i on es puguin produir
molèsties a veïns. Tanmateix, això, a l’hora de la veritat, es reprodueix en moltes
casuístiques i veurem què passa.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, creu que molt subtilment i intel·ligentment la
Sra. Calpe ha parlat de problemes tècnics, però això no és del tot cert: es prohibeix, a
part de la venda i dispensació, també la tinença d’alcohol en llocs, vies, parcs o
transports públics. O sigui que pràcticament a tot arreu on t’agafin amb una ampolla
de cervesa la Policia et pot multar, la qual cosa a nosaltres no ens sembla bé. Això és
anar més enllà del que és raonable en aquests moments.
Actuen sobre les conseqüències amb polítiques repressives, en lloc d’actuar sobre
les causes amb polítiques de prevenció. En aquest cas, nosaltres estem totalment en
contra d’aquesta concreta modificació. I com que no podem votar article per article, li
votarem en contra tota la proposta.
Per a evitar casos de consum d’alcohol de manera desaforada per menors, com els
que provoquen alguns reclams publicitaris d’algunes discoteques que conviden els
joves a passar-s’ho bé consumint alcohol, pensem que cal fer un esforç en polítiques
de prevenció i d’educació, perquè a la llarga són les que més resultat donen. La
política d’acció-reacció no és adequada i pot donar solució o tranquil·litat a curt
termini, però a llarg termini esdevindrà una política errònia i equivocada.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
anuncia el seu vot favorable en aquest punt de l’ordre del dia. Són uns canvis per
poder abordar una situació que a dia d’avui s’està complicant i que són positius.
D’altra banda, que quedi clar que no votem a favor de l’Ordenança de Civisme en
general, sinó exclusivament en relació amb aquests petits canvis.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, hi votaran favorablement perquè no entenen què hi té a veure la
conflictivitat social quan en temps de bonança ja teníem aquest problema. Recordo
que la Sra. Coromines, la meva companya, havia parlat d’aquest tema tot el llarg del
mandat passat. Aquí hi ha un problema de responsabilitat, d’educació i de desordre,
tot i que també vull llançar una llança a favor dels joves.
També em preocupa que hi hagi locals ocupats al Camí Ral on venguin alcohol
il·legalment fent la competència a locals declarats amb llicència i que paguen els seus
impostos. Per tant, dintre del dret a divertir-se hi ha la responsabilitat de no molestar
els demés. I a mi em sembla bé que els pares tinguin cura d’allò que fan els seus fills
i se’n responsabilitzin.

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, anuncia el seu
suport a les modificacions i reconeix que tenim un problema a la ciutat, tal com vam
veure en un reportatge de televisió i, concretament, amb el tema del “botellón”. Jo
sóc veí d’aquell barri i tinc copsada aquesta problemàtica.
Sra. Calpe, al ple d’abril del 2013 li vaig demanar un prec que em va acceptar per a
un protocol d’actuació policial en cas de festes d’afluència massiva. Al mes de gener
n’hi vaig tornar a demanar un altre. Tots dos estan acceptats, però no en tenim cap
notícia. Tenim un problema i l’hauríem d’intentar resoldre amb tothom. Posem-nos a
treballar, perquè les mesures que fins ara han posat en marxa no han funcionat. És a
dir, vam eliminar el tema de la flexibilitat perquè el quart torn volia solucionar això.
Però del quart torn no en tenim ni un balanç. Com ha funcionat? Com va? No en
sabem res. Per tant, sembla ser que segurament els agents són al carrer però es veu
que no n’hi ha prou. Què hi fan? No tenim protocols.
Li demano que intentem treballar en aquest sentit, perquè és un tema molt important.
No pot ser que sortim als mitjans per un problema d’aquestes característiques. Però
resulta que en les festes d’afluència massiva, Mataró cada cop més té més presència
als mitjans de comunicació i, en conseqüència, en els àmbits juvenils de la resta del
país. Això s’ha d’acabar.
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La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, respon als Srs. Safont-Tria i Martínez que, com que avui el que portem
és l’aprovació inicial, tenen la possibilitat de fer-li arribar suggeriments i al·legacions
per poder millorar entre tots l’Ordenança. També els hi vull aclarir, de tota manera,
que el que es pretén no és tornar a la llei seca de Chicago, perquè aquí no està
prohibida la tinença d’alcohol si no és que hi ha molèsties reiterades als veïns.
Evidentment no es podrà prendre l’alcohol a qui vagi caminant per un parc o un
carrer si no és que està generant molèsties.

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.

16 - ESTIMAR LES AL•LEGACIONS FORMULADES PER G.S.A.
I

DECLARAR

MATÈRIA DE

LA FINALITZACIÓ
GOSSOS

DE

PROCEDIMENT EN

CONSIDERATS

PERILLOSOS.
66

POTENCIALMENT

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 20 de setembre de 2013, es va incoar expedient
sancionador a Gemma Serrano Andrés, per la comissió d’una infracció en matèria de
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’informe emès en data 30 de maig de 2013 per Salut Pública.
SEGON.- En data 21 d’octubre de 2013 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Gemma
Serrano Andrés, en data 7 de novembre de 2013, i es comunicà als interessats/des el
termini corresponent per a formular al·legacions.
QUART.- En exercici de la facultat concedida, Gemma Serrano Andrés, en data 8 de
novembre de 2013, va presentar al·legacions a la proposta de resolució formulada
per l’instructor/a.
FETS PROVATS:
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada
entenem el següent:
La senyora Serrano manifesta en el seu escrit d’al·legacions que després de rebre la
notificació de la incoació del present expedient sancionador, va presentar sol·licitud
per tal de regularitzar la situació del seu gos. Per tal de demostrar les seves
al·legacions en adjunta còpia de la sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció
de gossos potencialment perillosos.
Per tal de contrastar les al·legacions de la interessada, en data 19/11/13 es va
sol·licitar informe al Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró. Aquest
servei ens ha informat que en data 22/11/12 se li ha concedit a la senyora Serrano la
llicència sol·licitada.
Analitzada la documentació aportada i l’informe del Servei de Salut Pública, i tenint en
compte que la interessada va presentar la sol·licitud de llicència abans que la
instructora del procediment dictés la proposta de resolució, aquesta part estima
procedent estimar les al·legacions presentades per la interessada.
FONAMENTS DE DRET:
Aquesta autoritat sancionadora procedeix a dictar resolució de conformitat amb el que
disposa l’article 15 del Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador, d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
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En atenció als fets declarats provats resulta procedent estimar les al·legacions
presentades i declarar el sobreseïment del present expedient sancionador.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.
PRIMER.- Estimar les al·legacions formulades per Gemma Serrano Andrés, pels
motius recollits en la part expositiva del present acord.
SEGON.- Declarar la finalització del present procediment administratiu sancionador
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Direcció de Cultura

17 - CANVI DE REPRESENTANT DE PXC A LA COMISSIÓ DEL
NOMENCLÀTOR
El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals

presenta la

proposta següent:
“Atès que el reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró, aprovat
per Ple de data 8 de novembre de 2001, article cinquè –Composició, estableix que el
nomenament i cessament dels membres de la Comissió es realitzarà per acord del
Ple Municipal.
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Atès el canvi de Consistori i d’acord amb l’article setè –Composició, en data 1 de
desembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament nomenar els nous vocals de la Comissió
Municipal del Nomenclàtor.
Vista la proposta del Grup Municipal PxC de nomenar el senyor Oscar Ferrera Rovira
com a representant a la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró en
substitució de la senyora Mònica Lora Cisquer.
Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
1) Nomenar com a vocal membre de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de
Mataró el següent representant del Grup Municipal PxC:
-

Senyor Oscar Ferrera Rovira

2) Notificar aquesta resolució a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

Direcció d’Ensenyament

18

-

APROVAR

EL

DOCUMENT

DE

“CRITERIS

DE

PLANIFICACIÓ ESCOLAR DE MATARÓ 2013-2020”.
El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, presenta la
proposta següent:
“Vist que en el Ple municipal extraordinari de data 26 de juny de 2013 es va acordar
endegar un procés participatiu sobre la planificació escolar a Mataró per als propers
anys, impulsat pel Govern municipal i coordinat pel Consell Escolar Municipal, i que
conclogués amb l’elaboració d’un document de propostes i directrius per ser
presentat al Ple municipal amb la finalitat de ser un referent per a l’actuació municipal
en la taula de planificació escolar i en el diàleg amb el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Vist que el Consell Escolar Municipal en sessió de data 27 de juny de 2013 va
aprovar la creació de la Comissió de treball per promoure el debat i la participació en
relació a la planificació escolar dels propers anys a Mataró.
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Vist que en data 17 de juliol de 2013 es va presentar a la Comissió Municipal
Informativa de Participació i Serveis a les Persones el document “Esquema del
procés participatiu sobre la planificació escolar”.
Atès que en data 9 de desembre de 2013 el Plenari del Consell Escolar Municipal va
aprovar l’informe dels resultats del procés participatiu sobre planificació escolar.
Atès que aquest informe ha estat el referent del diàleg entre els Grups municipals que
ha donat com a resultat l’acord polític que es recull en el document “Criteris de
planificació escolar de Mataró 2013-2020”
El conseller delegat d'Ensenyament proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Aprovar el document “Criteris de planificació escolar de Mataró 2013-2020”.

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Daniel
Hernández Planas, en representació de l’Associació Afanya’t, qui considera que
Mataró té un forat de la vergonya i del descrèdit. És el forat que han deixat les
autoritats administratives i polítiques a l’escola Joan Coromines de Mataró. En contra
del que demanava la ciutadania, a través de les preinscripcions del centre, van
ordenar tancar-la i deixar el centre ciutat orfe de places públiques de P3.
Finalment, emplaça l’Alcalde a parlar amb l’Associació una altra vegada. Creu que
ara ho tenen tot per poder aconseguir que l’escola tingui de nou la línia que li falta.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comença dient que quan el regidor ha explicat
com ha anat el procés per poder arribar avui a la votació d’aquests criteris per al
mapa escolar, voldria que quedés molt clara una cosa: davant d’un moment en què el
curs passat i el curs anterior es reivindicava el paper del municipi davant la
planificació escolar, perquè el Departament d’Ensenyament no escoltava el que
Mataró estava demanant, sobretot en el cas de la línia de P3 del Joan Coromines,
tots vam ser molt conscients que el debat del mapa escolar s’havia de fer fora i amb
aquelles persones que estaven raonablement interessades a veure quin era el
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panorama de la ciutat fins a l’horitzó 2020. I crec que amb molt d’encert la Direcció
d’Ensenyament va acceptar que aquest procés participatiu tingués lloc.
L’objectiu que perseguíem era establir uns criteris per consensuar un mapa escolar
de la ciutat, que són els que han guiat el procés que s’ha produït, i ara el que tenim
davant és una bona eina per evitar pràctiques unilaterals del Departament
d’Ensenyament. La LEC reclama que el municipi sigui escoltat en aquests processos
i, en alguns casos, parla fins i tot “d’espais de treball conjunt”. El municipalisme avui, i
el Sr. Baron ho ha explicat molt bé, reclama un paper en matèria educativa.
Per tant, ens sembla que aquest element que avui posem damunt la taula té un valor
important perquè serà un document amb uns eixos clars, amb unes propostes
prioritzades, que serà invocable davant del Departament d’Ensenyament i que,
malgrat sabent que no es pot imposar, reclama aquest esperit d’un paper més
important dels municipis. És veritat que en el procés participatiu hi han participat
sectors importants de la ciutat, sobretot els sectors escolars, a partir dels consells
escolars de centre, el consell municipal i els consells territorials, i també ho és que en
algun moment la participació d’Afanya’t o de l’Assemblea Groga no ha estat situada
en el marc que potser calia, la qual cosa competia a la Direcció d’Ensenyament.
Sabem que s’han aportat algunes reflexions i comentaris que jo crec que no són
banals. En el temps això ho haurem de seguir, perquè en aquesta mirada de què pot
passar a la ciutat d’aquí al 2020, que és una mirada teòrica, amb les dades
demogràfiques actuals, entenem que tenim un paper invocable però que s’ha de fer
real cada curs escolar. El seguiment anual s’ha de fer, hem de veure cada vegada
com respon el Departament d’Ensenyament davant la planificació d’un nou curs
escolar. Sembla ser que estan canviant alguns criteris, per la qual cosa nosaltres ens
felicitem, però és veritat que alguns punts encara estan per fer. Estem contents per la
col·laboració amb alguns centres i volem agrair molt especialment la feina feta als
tècnics d’Ensenyament i a totes les persones que d’una o altra manera han fet saber
la seva voluntat per tirar endavant.
Però tenim dos punts pendents de cara al proper curs: el calendari de l’Angeleta
Ferrer, que seguim sense tenir-lo, i la recuperació d’aquest P4 del Coromines, per
poder passar pàgina i tirar endavant en la línia del consens.
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, considera que el darrer any l’hem viscut amb moltes problemàtiques en
l’àmbit educatiu. Problemàtiques que no han estat gratuïtes, perquè són fruit d’un
conflicte real, polític, ideològic, entre els interessos de l’escola pública i els de l’escola
concertada. Nosaltres defensem l’escola pública, i creiem que ha de ser l’excel·lència
de l’ensenyament, per tant, s’ha de dotar amb els recursos que li pertoquen.
Per què a Mataró tenim una zona única, si no és bàsicament perquè se’n beneficiï la
concertada? L’any passat només es van eliminar línies i places, abans de la
matriculació, a les escoles públiques i no a la concertada. Això és perquè hi ha un
conflicte real d’interessos. La realitat és que per al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, a l’hora de planificar, les prioritats són únicament economicistes.
Ara mateix hi ha una màxima que és intentar retallar allà on es pugui, amb el discurs
que no hi ha diners. Segurament no n’hi ha, però cal prioritzar. És cert que també
vivim, a nivell demogràfic, una davallada, i aquesta és una oportunitat per millorar
ràtios i qualitat. El que avui se’ns porta al ple s’hauria pogut millorar perquè està fet
des d’aquesta premissa o màxima que en educació hem de retallar i el que a priori
semblaria necessari sembla ser que no es pot fer.
S’ha fet un procés, com s’ha dit, però s’han marginat alguns agents que nosaltres
entenem que l’haguessin enriquit. Se’ns diu que això ha de servir per tenir més força,
però Serveis Territorials ha actuat com ha actuat: s’ha saltat un acord del Parlament,
acords d’aquest ple municipal, i ja m’agradaria que això pugui donar fruit, i així ho
espero, però no n’hi haurà prou.
En totes aquelles reclamacions a nivell de planificació i educatiu, en què creiem que
s’avança en la defensa de l’escola pública, allà ens hi trobaran, però tampoc no ens
convenç el format de com ha acabat tot plegat i no volem que acabi sent una rentada
de cara de l’actual regidor d’Ensenyament de Mataró.
Nosaltres diem que tenim, per tant, compromisos ferms, però ara mateix tenim dubtes
de quin ha de ser el nostre paper, perquè el document que tenim sí que és cert que
ha passat per un procés participatiu, però ha passat també pel filtre del govern. Però
la realitat és que amb Serveis Territorials encara realment els grups municipals no hi
hem tractat ni ens hem assegut a parlar-ne activament. No sabem en concret què
pensen i ens hagués agradat que Serveis Territorials hi digués la seva.
Els faig una oferta: si vostè em garanteix que les reivindicacions educatives,
raonables, que es facin des de la ciutat i des del món educatiu, tiraran endavant,

72

malgrat Serveis Territorials s’hi negui com ha fet altres vegades, nosaltres hi votarem
favorablement. És a dir, si vostè es compromet a estripar el carnet del seu partit i a
posar-se al costat de la ciutadania i les seves reivindicacions, jo li dic ara mateix que
li donem el nostre suport. Si no és així, no li farem costat. Necessitem alguna cosa
més que aquesta proposta. Li demanem el seu compromís.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
manifesta que, després d’haver celebrat el ple extraordinari convocat pel PSC el
passat mes de juny per abordar la situació de l’ensenyament a la ciutat, es va acordar
iniciar un procés participatiu sobre la planificació escolar de Mataró per als pròxims
anys. El fet que cada vegada les famílies tinguin menys fills també és una
circumstància que deriva en un seguit de transformacions a la ciutat que s’havien de
veure reflectides en el nou mapa escolar. No obstant això, creiem que abans d’això
s’hauria de fer front a aquest problema i combatre la batalla demogràfica.
Mentrestant, s’ha de ser realista i s’ha d’actuar. En aquest cas, calia posar sobre la
taula, i aquest document que avui portem a votació així ho recull, els diferents
aspectes que es poden veure afectats a la nostra ciutat.
En primer lloc, els equipaments escolars que tenim actualment s’han de mantenir per
a usos únicament escolars i, fins i tot, la seva possible reutilització s’ha de decidir
sobre la base d’un ordre de criteris que bé s’han estipulat en aquest document.
També pensem que és molt important establir ràtios inferiors a les classes, ja que
com més alumnes hi hagi en una aula, menor és la qualitat educativa rebuda perquè
el professor ha de repartir la seva atenció entre més alumnes.
Pel que fa a l’educació secundària, ja s’ha parlat i es recull al document, hi ha un
increment d’alumnes d’ESO. I, per tant, s’haurà de donar resposta a això i apostar
fins i tot per un nou centre d’educació secundària i per l’ampliació d’alguns grups
d’ESO per poder acaparar aquesta demanda de tots els joves que van creixent.
Caldrà reclamar més recursos econòmics i humans, així com apostar per millorar i
mantenir els edificis que actualment tenim a la ciutat.
En referència a la zonificació escolar, nosaltres creiem que és una limitació
geogràfica que restringeix la llibertat a l’hora d’escollir centre educatiu i, per tant, és
una mesura fins i tot discriminatòria i gens positiva a l’hora d’evitar que certs centres
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de determinades zones es puguin estigmatitzar per la creació de guetos. Per tot
plegat, la implantació de la zona única és positiu per a la nostra ciutat. Però, sobretot,
el que és més important és ser molt curós a l’hora de planificar l’oferta educativa, ja
que hauria d’anar sobre la base de les demandes i no pas a l’inrevés, per tal que no
torni a passar el que va passar amb el Joan Coromines.
En definitiva, esperem que aquest document que avui portem a votació, i al qual
nosaltres donarem suport, serveixi per alguna cosa, ja que està elaborat sobre la
base de les conclusions dels diferents agents implicats en l’ensenyament a la nostra
ciutat. Esperem també que el Departament d’Ensenyament tingui en compte aquesta
proposta a fi que no quedi en un no-res, perquè l’educació ha de ser un compromís
de tots.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, expressa el seu desacord i la seva sorpresa per alguns dels comentaris
que s’han sentit.
En primer lloc, em sento decebut i dolgut aquesta tarda, perquè acabem de sentir
comentaris que em semblen improcedents. És veritat, com ha dit el Sr. Galbany, que
s’ha fet molta feina, però alguna d’aquesta feina no té mèrit: que el president o la
presidenta d’un consell territorial estigui al seu lloc de treball per mi no té mèrit,
perquè per això cobra. Que els regidors que tenim dedicació exclusiva, sigui l’hora
que sigui, estiguem fent reunions, tampoc té mèrit. Per mi el que té mèrit és que la
Sra. Calvo i la Sra. Prados, que no tenen dedicació exclusiva, en hores de feina
estiguin reunint-se per acabar d’acordar aquest document i decidir què hem de fer de
cara a la planificació escolar dels mataronins. Això sí que té mèrit. I el que no em
sembla bé és que algú que en aquestes reunions pràcticament no ha intervingut, ara
parli i digui que s’hi absté, quan ho podia haver fet abans.
Aquest document, com tots els que hem fet, no deixa de ser un paper i el paper ho
aguanta tot. És important arribar a un acord unànime —fins ara— per reclamar on
calgui les reivindicacions de la ciutat? Sí que ho és, i jo l’hi dono validesa, però això
pot quedar en un no-res si a partir d’ara no hi ha un seguiment i no hi ha una feina
ben feta. I tenim el problema de la línia que ens falta al Joan Coromines, tenim la falta
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de places d’escola pública al centre i tenim el dèficit d’un institut a Rocafonda. Per
tant, hi ha temes molt importants sobre la taula.
A més, avui tenim pares a la sala fent les seves justes reivindicacions, com els hem
tingut anys enrere, i sabem el que passa després. Com que aquesta és una guerra
entre el que nosaltres demanem i el que al final acaba passant, el que jo demano és
que, si ens creiem la força d’aquest document, que en fem un seguiment acurat i que
hi hagi un retorn del que està passant. No pot ser que estiguem sense notícies, com
està passant amb el tema de l’Angeleta Ferrer. I, finalment, també hem de mantenir
aquest esperit de seguir units pel bé dels mataronins del futur.

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, respon al Sr. López
que ella no té cap mèrit, perquè és el seu deure fer les reunions que toquin i
comprometre’s amb la ciutat.
Avui aprovem aquest document sobre els criteris de planificació. He de dir, Sr.
Galbany, que en la seva intervenció no sabia si estava parlant el regidor
d’Ensenyament o el regidor de Participació, perquè, més enllà del nombre de
reunions que s’han mantingut, no he escoltat criteris polítics sobre com ha de ser
aquesta planificació per part del mateix regidor. Està bé que s’hagin recollit totes les
aportacions dels grups municipals, de les diferents persones que hi han participat,
però crec que era el moment per a què el regidor d’Ensenyament parlés d’educació i
exposés els seus criteris de quina és l’educació que vol per a la nostra ciutat.
Parlant del procés de participació, és cert que s’han fet reunions amb els consells
territorials i els consells escolars, però també hem de pensar que hi ha noves formes
de participació no tan estructurades administrativament, per tant, sorgeixen altres
moviments, com l’exemple que hem tingut aquesta nit amb la marea groga que ens
acompanya o la gent d’Afanya’t. En diferents ocasions els hem demanat que també
recullin les opinions i la feina que fan aquests nous moviments socials, que
representen pares i mares i ciutadans en general.
Vull recordar que avui portem aquest document a la seva aprovació, arran d’un ple
extraordinari —que molts van considerar que no serviria de res— sobre planificació
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escolar. Aquell ple venia a donar resposta sobretot al descontent i la preocupació
respecte al que havia passat amb la planificació escolar de l’any passat, per tant, del
curs actual, i també la preocupació del que vindria. Si ara que no tenim gaires canvis
demogràfics ens va passar el que ens va passar —parlo sobretot de l’escola Joan
Coromines, però també de l’augment de ràtios, les retallades, etc.—, imagineu-vos
què pot passar en els anys vinents, en què sí que es preveuen canvis demogràfics.
Vam demanar aquell ple per reconduir la situació, una situació que es va produir per
falta de lideratge del regidor d’Ensenyament i per falta d’implicació, perquè és veritat
que la decisió la va prendre Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, però
aquí també és molt important el paper que juga un govern municipal a l’hora de
plantar-se i demanar el que tota la ciutat està demanant. A més, amb aquell ple
també defensàvem un debat necessari, plural, democràtic, sobre els criteris que
necessiten planificació escolar a la nostra ciutat. I demanàvem que fos també liderat
pel Consell Escolar Municipal.
Abans s’ha parlat de la reforma de les administracions locals per part del PP, però
també vull dir que el govern de CIU de la Generalitat menysté els ajuntaments. Una
prova va ser el que va passar l’any passat amb el tancament de la segona línia del
Joan Coromines. I una prova és que per a aquest curs vinent, en què diuen que
obriran el P3 del Coromines, es neguin a obrir el P4, arrossegant, com s’ha dit,
aquest nyap. I quan està retallant les aportacions a les escoles bressol o a les
escoles municipals de música està menystenint també els ajuntaments.
Pel que fa als criteris que avui portem, pensem que la planificació escolar és una eina
fonamental per a l’equitat social i territorial de la nostra ciutat. Aquesta equitat ens
dóna una ciutat cohesionada. Defensem que invertir en educació és la millor inversió
que podem fer, perquè és invertir en el capital humà. I per això creiem que les
decisions s’han de prendre en funció de criteris polítics i no en funció de la
demografia, sinó aplicant criteris polítics, la qual cosa significa prioritzar.
Nosaltres creiem que les escoles són un punt de referència per al seu entorn, més
enllà del paper educatiu que tenen com a centres. No s’ha de tancar cap escola per a
altres usos que no siguin educatius. I les ràtios, en moments que la demografia
preveu aquesta baixada de la població pel que fa als P3, s’haurien de mantenir en 25
a Primària, en 30 a Secundària i plantejar-nos ràtios menors en aquells entorns que
tenen més risc o més vulnerabilitat. Pensem que en els països nòrdics on l’educació
és un èxit, les competències educatives són municipals i les ràtios també són menors,
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a banda també del prestigi que tenen els mestres. Aquestes són les coses que
nosaltres també hauríem de perseguir.
Hem apostat, igual que la resta de grups municipals, per la creació de l’institut-escola
a Rocafonda i El Palau. Sr. Galbany, tenim una gran oportunitat per intentar innovar
una vegada més a la nostra ciutat, igual que vam innovar en el seu dia amb el Miquel
Biada. Hi havia una aportació del Consell Escolar de que fos també amb una sòlida
oferta de formació professional, i hi estem totalment d’acord. La ciutat no s’ho pot
deixar perdre.
Evidentment, s’ha defensar l’escola pública com a referència d’excel·lència que
hauria de ser i resoldre el problema de les places públiques al centre de la ciutat. Tot
això requereix planificació, i també planificació d’equipaments: d’una banda, en la
inversió per a la millora dels equipaments que ja tenim, però també en la planificació
de la construcció de l’escola Angeleta Ferrer, de l’escola-institut a Rocafonda-El Palau
a Pintor Estrany, etc. Planificar significa posar calendari i posar pressupost, perquè, si
no, no és creïble. Nosaltres també hem reiterat que s’hauria d’insistir més en les
prioritats i que ara el que cal és fer-ne el seguiment amb la màxima transparència i
des d’aquest treball conjunt que hem expressat els diferents grups municipals. Sr.
Galbany, no es pensi que té la feina feta i és la seva obligació, a partir d’ara, que tot
això es pugui complir.

El senyor Pere Galbany, regidor delegat d’Ensenyament i Esports, està d’acord que la
feina feta no ho està, tal com ha dit quan ha fet la introducció. Ara toca fer tot aquest
seguiment. Precisament una de les coses que vam comentar darrerament és que
caldrà seguir l’evolució curs a curs en el marc del Consell Escolar Municipal i per part
dels grups municipals. Per tant, hem de seguir el document i també l’hem de seguir
perquè hem de donar resposta a tota aquesta feina feta per totes les persones que hi
han participat. Aquest document és molt important i ens marcarà el mapa escolar dels
propers anys.
També vull dir-li al Sr. Safont-Tria que em sap molt de greu que finalment s’hi
abstinguin. Aquest procés l’havíem engegat tots els grups municipals el passat juliol,
perquè veníem de la situació que veníem i de la qual ja s’ha parlat. Era una situació
en la qual el govern va arribar al límit on podia arribar, i això ho he explicat moltes
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vegades aquí: la posició del govern sap quina era i quina és ara mateix. Aquest
procés que vam arrencar va començar amb el consens de tots plegats. Tots els punts
que hem anat tractant els hem tirat endavant amb el consens de tots els grups
municipals, i és una llàstima que ara vostès s’hi abstinguin després de tota la feina
feta. No pot pretendre posar un programa electoral dintre d’un procés participatiu.
Pensi que de les seves 14 esmenes, 8 van ser acceptades, per tant la proporció és
molt alta. Ha estat un procés llarg de 9 mesos i per això agraeixo novament l’esforç
de tots els grups municipals per aconseguir aquest document consensuat. Jo sí que
me’l crec i crec que serà molt important. Amb el vot favorable de tots plegats seria un
document molt potent per seure amb Serveis Territorials i lluitar-lo. El futur no sabem
què ens depara però estarem amatents.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, reconeix que té un punt de desil·lusió en aquest
procés. Els asseguro que si al llarg dels 9 mesos que ha durat el procés de debat
haguéssim vist la dinàmica de les reunions internes, veuríem que s’assembla molt
poc al que està passant aquí ara. Tinc la impressió que les càmeres i les fotos
trastornen algunes de les persones que parlen.
Jo no he volgut fer un al·legat de partit d’aquest procés, sinó un al·legat del que hem
fet: un procés de consens. Un procés que ens ha de servir de referència i que ha
estat, fins al darrer moment, consensuat; amb una reflexió tranquil·la, serena i
prioritzada. S’ha fet una priorització d’aquells criteris que entre tots els participants
ens ha semblat que havien de regir l’horitzó fins al 2020. Per tant, em sorprenc
perquè no acostumo a fer política d’aquesta manera. Em sembla que quan en un
moment donat acordem un procés de participació, hauríem d’arribar aquí amb la
força que ens dóna la unitat per poder invocar aquest document quan calgui. El farem
fort cada vegada que gestionem aquest mapa escolar. I en la meva intervenció jo
m’he permès només assenyalar dues coses que no estaven clares per al curs que ve.
Aquelles prioritats que ens hem marcat no han sigut d’un partit o d’un altre, sinó que
han sigut prioritats molt debatudes i algunes potser ni tan sols dels grups que se les
atribueixen. No podem enganyar la ciutadania. No és de rebut. Hem tingut temps per
parlar-ne tranquil·lament, per fer-ho com calia. Aquest procés no va començar amb
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un ple extraordinari, sinó molt abans, quan vam estar parlant de com se’ns rifaven
des de Serveis Territorials en les decisions municipals.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, lamenta que el Sr. Galbany no tregui pit i digui que defensarà el que el paper
diu i el que la ciutat reclama, passi el que passi. I si Serveis Territorials, que són de
CIU, no defensen el que ell reclama, que reconegui que aquest no és el seu partit.
A vostè, Sr. López, l’ha traït la memòria, perquè quan això es va votar en comissió
informativa, jo m’hi vaig abstenir. També vaig anunciar que la meva assemblea, com
pertoca, tenia la decisió final. Potser a vegades les dinàmiques internes són unes,
però quan tens una perspectiva més àmplia tens una visió diferent. I la visió que hi ha
ara mateix no és que hi hagi un canvi significatiu a l’hora de plantejar el model
educatiu de la ciutat, sinó que el que hi ha hagut és un cert intent de maquillatge.
I vostè, Sra. Calvo, no es preocupi, perquè la CUP allà estarem defensant els
interessos educatius de la ciutat. Els hi dic a tots. Nosaltres hi serem, però ara no
volíem donar suport a una proposta que ens ha acceptat només algunes esmenes,
moltes d’elles modificades en el seu sentit. Per tant, el gran conjunt de les nostres
aportacions no s’han acceptat. En temes importants per a nosaltres no hi havia
l’acord. De tota manera, ens hi abstenim, no ens hi oposem. És un missatge a l’actual
govern perquè s’hi posin i solucionin els problemes educatius que tenim.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, lamenta aquest tipus de debat, entre d’altres, perquè es pot caure en
errors. Dono tota la raó a la Sra. Calvo. Un cau en errors quan s’inventa que a Pintor
Estrany hi ha d’anar un institut-escola, la qual cosa no s’ha parlat mai. El que volem
és un institut. I, per cert, fa molt de temps que hauria d’estar fet, des de mandats
anteriors. Sr. Safont-Tria, a mi també hi ha coses que no m’agraden. L’únic institut de
Secundària que hi ha a Rocafonda és un de concertat, i probablement els nois que hi
van socioeconòmicament tinguin bastant menys recursos que alguns que van a algun
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institut públic de la part alta de Barcelona, per exemple, o d’algun poble de la
comarca. I seria molt fàcil enfrontar la gent de la concertada amb els de la pública. I
el conec perfectament perquè el meu fill estudia la Secundària allà. És l’únic que hi ha
a Rocafonda i és concertat. Compte amb les demagògies. Avui aprenc que som
incapaços d’arribar a acords.
D’altra banda, Sra. Prados, li recordo que aquest Ajuntament ha estat avançant diners
de la Generalitat per fer col·legis, i els interessos els pagàvem els ciutadans de
Mataró i no pas qui tenia l’obligació de fer les escoles. El que és important és no
entrar en discussions en temes cabdals per a la ciutat. S’ha de discutir on toca i quan
s’arriba a un acord, s’arriba a un acord i ja està.

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, manifesta el seu
desconcert. Avui aprovem un document sobre criteris i és lògic que es puguin explicar
els criteris polítics sobre quines són les bases per a la planificació escolar de la ciutat.
Que en un ple no hi hagi debat m’hagués semblat molt estrany.

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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CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
En aquests moments s’absenten de la sessió el Sr. Francesc Melero, regidor del grup
municipal Socialista i el Sr. José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya.

19 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

D’INICIATIVA

PER

CATALUNYA

VERDS

–

ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER TAL QUE MATARÓ
S’ADHEREIXI AL PROGRAMA “MUNICIPI COOPERATIU”.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la proposta següent:
“El programa “Municipi Cooperatiu”, iniciat a principis de l’any 2013 per la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya, promou la implicació de les administracions
locals, entitats i agents econòmics i socials en la sensibilització de l’economia
cooperativa al territori.
Els objectius del programa són:






Promoure i fomentar la cultura d’empresa cooperativa.
Activar el creixement i la consolidació de les cooperatives de treball existents.
Generar ocupació estable i activitat econòmica de base cooperativa.
Impulsar la creació de noves cooperatives de treball.
Generar oportunitats per aprendre, connectar-se i compartir.

El programa contempla les següents accions:







Sensibilització sobre cooperativisme i empresa cooperativa.
Formació per àrees temàtiques.
Orientació a persones emprenedores a partir del programa de creació de
cooperatives.
Orientació en el procés de transformació a cooperativa de treball.
Orientació financera per a les cooperatives de treball del municipi.
Oportunitats de relació, cooperació i intercooperació entre persones
participants a les trobades.

La participació al programa Municipi Cooperatiu permetria a Mataró participar en una
xarxa de col·laboració estable i continuada amb els municipis de Catalunya que
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atresoren un capital cooperatiu significatiu. Mataró disposa d’aquest capital, perquè
disposa d’un nombre significatiu de cooperatives i a més existeix una clara tradició i
determinació en la promoció de l’empresa cooperativa. Fins ara, s’han sumat a
aquest programa ajuntaments com els de Sant Boi de Llobregat, Granollers, Sant
Cugat, Girona, Vilafranca del Penedès o Sabadell.
El mes de novembre de 2011, l’Ajuntament de Mataró va aprovar una moció sobre
cooperatives i cooperativisme en el marc de l’Any Internacional de les Cooperatives
2012. A aquesta moció, el nostre Ajuntament donava suport institucional a la resolució
64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any
Internacional de les Cooperatives. Tanmateix, es manifestava la voluntat del nostre
Ajuntament de col·laborar amb la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i les
organitzacions representatives del cooperativisme així com per a la divulgació de
l’Any Internacional de les Cooperatives, i es donava suport a les activitats de
promoció del cooperativisme que s’impulsin a la nostra ciutat durant el 2012. En
tercer lloc, l’Ajuntament es comprometia a treballar per millorar i, si escau, ampliar les
eines i recursos a l’abast del propi l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula
cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels diferents dispositius
municipals, comptant amb la col·laboració de les organitzacions representatives del
propi sector. I en quart lloc, es mostrava la voluntat d’estudiar la incorporació de la
Fundació Unió de Cooperadors de Mataró i les organitzacions representatives del
cooperativisme en els espais consultius i/o de reflexió de caire econòmic i social de
l’Ajuntament de Mataró que es creguin convenients.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Mataró es declara simbòlicament “municipi cooperatiu” i reitera el seu
compromís a treballar per millorar i, si s’escau, ampliar, les eines i recursos a l’abast
de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones
emprenedores que s’atenen des dels diferents dispositius municipals, comptant amb
la col·laboració de les organitzacions representatives del propi sector.
Segon.- L’Ajuntament de Mataró s’adhereix al programa “Municipi Cooperatiu”,
promogut per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró sol·licitarà, mitjançant la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró, una reunió a la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des d’avui, per posar-se a treballar
plegats en aquest programa “Municipi Cooperatiu”.
Quart.- Comunicar els presents acords a la Fundació Unió de Cooperadors de
Mataró, a les cooperatives amb seu social a la nostra ciutat, i a la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya.”
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El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, expressa que el seu grup municipal sempre ha cregut que el cooperativisme
és una iniciativa social i econòmica, no només interessant, sinó que, a més, conté
una base clau: cooperar és el contrari de competir.
Si això ho traslladem al món econòmic genera tot un seguit d’inputs socials que
creiem que són necessaris, especialment en un moment en què el mercat acaba
despersonalitzant el món de l’economia.
És veritat que hi ha hagut moltes iniciatives cooperativistes que han tingut sort
diversa, però insistiria en els aspectes de l’acompanyament inicial donant oportunitats
formatives i vinculant aquells temes d’emprenedoria social a projectes cooperatius
arrelats al territori, en aquest cas, a la ciutat de Mataró, per generar economia social i
ecològica. És per això que nosaltres donarem suport a la proposta.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
anuncia el vot favorable del seu grup municipal a aquesta proposta.
Creiem que si es promou i es fomenta adequadament el cooperativisme i, al mateix
temps, es dóna suport o es potencia des de les administracions, es pot convertir en
un motor de recuperació econòmica i de creació de llocs de treball. Per tant,
considerem que el cooperativisme és una alternativa per combatre la precarietat
laboral que ofereixen algunes empreses privades. Creiem que també és un bon mitjà
perquè recuperin el món laboral molts professionals, com poden ser els autònoms,
molts dels quals s’han arruïnat i han perdut la fe i els mitjans per reprendre qualsevol
tipus d’activitat.

En aquests moments s’absenta de la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez, portaveu del
grup municipal de Convergència i Unió.

El senyor José Luis Calzada, regidor del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, confirma que el seu grup municipal donarà suport a la proposta.

83

Tot i que reconec que des de l’Ajuntament de Mataró es fa una tasca important
d’assessorament en aquest sentit, no està de més que se’n faci més.
Pensem, però, que al final això és una decisió molt personal de la persona que
munta la seva societat. No es tracta que un autònom que hagi plegat ara munti una
cooperativa, la cooperativa és un conjunt de persones.
Jo anava a demanar que la proposta passés a prec perquè tampoc no conec molt bé
el programa i demanaria que a la comissió informativa de Promoció Econòmica es
doni compte més abastament del detall del programa.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
anuncia que el govern votarà afirmativament a la proposta.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (24).

En aquests moments es reincorporen a la sessió el Sr. Francesc Melero, regidor del
grup municipal Socialista, el Sr. José Manuel López, portaveu del grup municipal del
Partit Popular de Catalunya i el Sr. Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal
de Convergència i Unió.

20 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL

DE

LA

CANDIDATURA

D’UNITAT

POPULAR

PERQUÈ S’INICIÏN ELS TRÀMITS PER ARRANJAR UN PASSEIG
MARÍTIM ENTRE MATARÓ I LLAVANERES.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta la proposta següent :
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“Cada cop més, el front de mar és reclamat i vist per la ciutadania com un espai
natural a recuperar i conservar, tant pel seu valor mediambiental com per les
possibilitats d’oci: ja sigui per passejar, practicar l’esport o senzillament gaudir del
paisatge.
El segle passat ha estat marcat per infraestructures que han mutilat, de forma
traumàtica, la connexió entre les poblacions del Maresme i la costa Mediterrània. La
N-II, la línia de tren i la urbanització de la costa, són unes barreres físiques que
dificulten l’accés al front de mar, especialment per a les persones que es desplacen a
peu.
Poc a poc s’han millorat alguns passos que han facilitat l’accés entre Mataró i la
costa així com per desplaçar-se al llarg de la línia costanera. Avui són molts els
ciutadans que fan ús del Passeig Marítim per passejar o practicar l’esport corrent o en
bicicleta. Tanmateix encara falta molt per obrir la ciutat al mar. Davant aquesta
necessitat, la ciutat de Mataró hauria de planificar i prioritzar aquelles inversions
menys costoses però d’un impacte més gran.
La connexió entre les poblacions veïnes del Maresme a través d’un Passeig Marítim
continu, sense obstacles i amb uns espais arranjats i agradables, seria un projecte
molt interessant i ambiciós. Aquest projecte demana d’un pressupost potent, la
intervenció de diverses administracions i un pla d’execució relativament llarg. Creiem
però, que hi ha alguns trams que ja es poden començar a connectar atès que, a
priori, no haurien de suposar una gran dificultat tècnica ni un cost elevat.
El tram entre Mataró i Llavaneres disposa d’un camí forjat entre la via del tren i la
costa. El camí no està senyalitzat, el seu accés des de Mataró és de difícil
accessibilitat (especialment per a les bicicletes), no està protegit per evitar caigudes,
la via del tren no està segregada, i malgrat tot, és cada dia més utilitzat per vianants
que passegen entre Mataró i Llavaneres, i turistes que provenen del Càmping.
És per tot això que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al
Ple Municipal l’adopció dels acords següents:
1. L’Ajuntament de Mataró iniciarà les gestions necessàries per fixar un Pla
comarcal arran la necessitat d’articular un Passeig Marítim que connecti tota
la costa maresmenca sota uns criteris comuns de respecte al medi ambient,
de senyalització, difusió, construcció, serveis i ús públic.
2. L’Ajuntament de Mataró prioritzarà i iniciarà les gestions necessàries per tal de
connectar el Passeig Marítim de Mataró fins al terme municipal de Llavaneres,
a través d’un camí senyalitzat, segregat de la via del tren i apte pel passeig a
peu o en bicicleta.
3. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme, a l’Ajuntament
de Llavaneres i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.”
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
manifesta que al seu grup municipal li agradaria poder votar afirmativament a aquesta
proposta. A tots ens agradaria poder veure aquest passeig en bones condicions però,
malauradament, en aquests moments tan deficitaris per a les arques públiques
aquesta no és una de les prioritats que tenim, encara que la compartim.
En aquests moments, la nostra prioritat són les persones que estan passant dificultats
econòmiques i els alts índexs de desocupació.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, opina que a la part expositiva hi ha una cosa curiosa:
Sr. Safont-Tria, parla vostè en aquests termes de la via del tren quan en un tema tan
punter per a aquesta ciutat com era el Mataró Potatoes anaven precisament amb
tren. És, si més no, curiós.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el
suport del seu grup municipal a aquesta proposta de resolució.
Ja sabem que en aquests moments aquesta inversió no es pot fer, però és que
estarem tota la vida condicionats per la crisi econòmica? És que no podem començar
a treballar amb una perspectiva de futur? Del passeig marítim de Mataró a
Llavaneres n’hem parlat moltes vegades. Jo he anat a Madrid més d’una vegada a
parlar amb la Direcció General de Costes, amb els diferents Ministeris pels que ha
anat passant aquest tema i havíem parlat de la necessitat de començar a engegar el
projecte. Evidentment, ningú no està parlant d’executar-lo de manera immediata.
Té raó el Sr. Safont-Tria, ni cap al sud estem connectats amb Cabrera, ni cap al nord
amb Llavaneres, però és veritat també que el nord és molt utilitzat pels ciutadans.
Aviso que hi ha una condició que ens posarà la Direcció General de Costes damunt
la taula, que té implicació sobre l’esplanada del Callao, i és que una part de
l’esplanada ha de desaparèixer per recuperar la platja original, i després s’havia de
fer una passera sobre la Riera i s’havia de continuar fins a Llavaneres.
Crec que el govern ha de reimposar aquest projecte i ha d’anar a trucar les portes
que calgui perquè no tenim perquè renunciar a aquesta idea, no tenim perquè
renunciar al somni que un dia puguem fer la costa del Maresme caminant o amb
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bicicleta de cap a cap. Això, de moment, no costa diners, més enllà del que puguin
costar els bitllets de l’AVE o del pont aeri al Sr. Alcalde.
Hi ha també una qüestió important i urgent, sobretot a la part sud, i és la protecció de
la via. Aquesta és una qüestió que hem reivindicat a ministres del PSOE. Cal
solucionar d’una vegada el perill que representen els temporals de llevant; cada
vegada que tenim un temporal de llevant el servei queda molt afectat o interromput.
Crec que això és més urgent i més prioritari.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sostenibilitat, recorda que aquesta és una reivindicació històrica de la
comarca. Crec que tots estem d’acord que seria perfecte que això es fes i que aquest
tema s’ha de treballar. Pel que sé, a banda que s’hagi reivindicat, el que es va fer
realment va ser una proposta de concurs d’idees el 2008 que no es va arribar a fer.
El problema principal és arribar a un acord de finançament amb el Ministeri. Són
temps de crisi i dificultats, però ens posem a treballar amb la consciència que serà
difícil tenir aquesta disponibilitat econòmica a curt termini.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, explica que aquest és un tema procedimental i que és més una declaració
institucional que una proposta de resolució, perquè el que es fa aquí al final és
comunicar-li quelcom al govern de l’Estat i a algun ens comarcal. Nosaltres hi
votarem favorablement i ens barallarem amb qui faci falta i, a més, si cal fer un viatge
a Madrid, per a mi és molt agradable. També estem d’acord en la prioritat que ha
manifestat el Sr. Baron.

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica al Sr. Safont-Tria que un diputat de
CIU, buscant a les hemeroteques, trobaria resolucions al Parlament parlant d’aquest
tema. No parlem només d’una mena de camí de ronda del Maresme per enllaçar amb
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els passeigs marítims, sinó que estem parlant de Barcelona fins al final de la costa i
connectant amb Colliure i amb tota la part de la Catalunya nord o de la França del
sud. Respecte a la via del tren, aquestes són al·legacions que vam entrar a Mataró en
el Pla Director d’Infraestructures perquè la Generalitat se n’ocupi, però està parlant en
aquests moments amb el Ministeri.

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.

21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS
GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA I PLATAFORMA PER CATALUNYA AMB EL SUPORT
I EN NOM D’ALTRES GRUPS DE L’OPOSICIÓ, PER TAL DE QUÈ
ES

TRAMITI

PER

VIA D’URGÈNCIA L’APROVACIÓ

DEL

REGLAMENT D’ÚS I ACCÉS ALS MITJANS PÚBLICS DE
COMUNICACIÓ D’ÀMBIT LOCAL PER PART DELS GRUPS
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, presenta la proposta següent:

“Atès que al Ple Ordinari de l’Ajuntament de Mataró de Març de 2013 en el seu punt
de 18 de l’ordre del dia es va aprovar per 19 vots a favor, més de tres quartes parts
del Ple, la Proposta de Resolució que ordenava al Govern Municipal a “garantir el bon
funcionament dels mitjans de comunicació municipals i les relacions institucionals de
l’ajuntament de Mataró. “
Atès que aquesta Proposta de Resolució contenia els següents acords:
Primer.- Creació del Consell Municipal de Comunicació, corresponent a l’àmbit de
Relacions Institucionals i la Comunicació Municipal segons el que preveuen el RPC i
RMCM.
Segon.- Una vegada constituït el Consell Municipal previst a l’acord anterior, proposar
al seu plenari la creació de taules de treball que el propi Consell consideri
necessàries.
Tercer.- Crear una comissió, dins el Consell Municipal, que estudií la conveniència i
viabilitat de crear un butlletí municipal electrònic on es garanteixi la presència dels
grups municipals de l’ajuntament. També una vegada constituït el Consell, crear les
comissions tècniques necessàries
Quart.- Seguir garantint la independència que des de la seva creació ha mantingut
l’emissora pública Mataró Audiovisual i reafirmar la confiança del Consistori en la
tasca professional del seu personal així com del de l’empresa concessionària
encarregada dels serveis informatius, els esports i el magazine diari.
Atès, doncs, que ja ha passat un any de l’aprovació de l’esmentada Proposta de
Resolució sense que s’hagi fet efectiu el mandat del Ple.
Atès que hi ha hagut un acord sobre el document que s’ha consensuat per part de
tots els Grups Municipals i que la discrepància no radica en el contingut del
Reglament, si no, en una postura de força del Govern Municipal que malgrat la seva
minoria vol mantenir el control de la comunicació municipal.
Atès que s’han tornat ha produir en els últims mesos més “disfuncions” com les que
van provocar i donar origen a la petició de la majoria de Grups Municipals.
Atès que els Grups que varem donar suport majoritari a la Proposta de Resolució
varem comunicar al Govern Municipal l’acceptació de que la persona que presidís el
Consell fos una persona de consens i reconegut prestigi i per tant ja no existia
l’impedient que no acceptava el Govern Municipal tot i estar en franca minoria.
Proposem al Ple els següents Acords:
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1.-Aprovar el Reglament en el termini més curt possible i si és possible per un tràmit
d’urgència D’ÚS I ACCÉS ALS MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ D’ÀMBIT
LOCAL PER PART DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.”

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, expressa que el
seu grup municipal no comparteix la part expositiva de la proposta de resolució, però
que no té cap inconvenient a votar l’acord.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, ratifica el seu acord amb aquesta proposta de
resolució. Lamenta profundament haver-la de portar al ple després d’un any d’estar-hi
treballant. Si hem arribat a aquest moment és perquè les coses no s’han fet bé,
sobretot per part del govern. Lamento haver-ho de portar al ple perquè això hauria
d’haver estat resolt molt abans. Nosaltres sí que compartim la part expositiva perquè
l’únic que fa és recollir la veritat.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, entén que el Sr. Fernández no estigui d’acord amb la part expositiva, però
considera que la part expositiva és el que realment és important d’aquesta proposta
de resolució.
Els acords ja es van aprovar fa un any, per tant, el que és important és la part
expositiva. L’important és dir que l’última reunió va ser el 18 de novembre. El govern
no va tornar a convocar els altres grups, entenem que perquè no tenia cap voluntat
de complir el mandat que li havia donat el ple i, al final, vam ser els grups de
l’oposició els que vam desencallar aquesta situació. Es tracta de donar compliment al
mandat d’una majoria d’aquest ple. Perquè després parlem de democràcia i, en
aquest cas, 19 regidors de 27 vam decidir que s’havia de fer això i d’aquesta manera.
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En un any hem tingut prou temps per posar en marxa aquesta comissió o consell de
mitjans de comunicació.

El senyor Carlos Fernàndez, regidor del grup municipal Socialista, creu que aquesta
proposta de resolució se la podien haver estalviat.
Aquesta és la proposta de resolució de la vergonya. Demà farà un any que la vam
aprovar aquí 19 regidors de 27. Un any després tenim uns quants impactes
comunicatius que ha fet el seu govern que parlen, no de la institució ni de la ciutat,
sinó del nom de l’Alcalde, més que la figura de l’Alcalde. Això està molt lluny del que
ha de ser una comunicació institucional d’un ajuntament gran com el nostre.
Mentrestant, no hem tingut aquest butlletí, no hem tingut el programa de ràdio i
vostès s’han enrocat en trobar un president. Sí que s’ha fet feina i sí que ens poden
dir que ho han intentat, però un any després ens trobem igual.
La resta de grups hem actuat amb total lleialtat, perquè li hem dit per activa i per
passiva al seu regidor que s’encarregava del tema tot el que anàvem a fer i li hem
expressat tot en el que no estàvem d’acord; li hem dit les ganes que teníem de portar
això a terme i l’hem avisat de que no es podia comportar, de vegades, com si tingués
una majoria absoluta, que eren 8 de 27, i que érem allà perquè teníem una proposta
de resolució aprovada per 19 de 27.
Una de les idees era que ho presidís un regidor de l’oposició. Després d’un temps
se’ns porten uns noms que no acaben d’agradar; no acaben d’agradar ni els noms, ni
les formes. És per això que hem hagut de portar aquesta proposta de resolució,
perquè es fan unes majories al consistori que vostès després no les duen a terme.
Parlàvem de la transparència, de la participació, parlàvem de que no els hi volíem
donar uns Excels, etc. Avui no ho podrien dir, o ho podrien dir però no té res a veure
amb el que després fan. Amb el tema de la comunicació, amb allò que és el que hem
d’explicar, vostès han actuat amb total opacitat i no ens han deixat que hi participem.
Aquest regidor els ha portat diverses propostes i, com allò que va passar amb la
participació de la web de la ràdio, vostès no estan permetent, d’una forma
vergonyosa, que un any després els altres grups ens puguem explicar al conjunt de la
ciutadania amb els mitjans oficials de l’Ajuntament.
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El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, manifesta que la
vivència que ell té no és com la que té el Sr. Carlos Fernàndez i que aquesta
apreciació és objectiva, no subjectiva.
Fa un any el ple ens obligava a portar, en el termini d’un mes, una proposta de
reglament. Això ho vam fer, vam buscar reglaments existents i diversos, vam mirar
què podíem aportar i vam convocar la comissió després d’un mes i pocs dies, amb
Setmana Santa pel mig. Vam seguir un ritme tots plegats. Recordin que vam parlar de
les xarxes socials i d’un grapat de temes, després vam entrar a debat del text. S’han
fet moltes esmenes i moltes reunions i el 18 de novembre ens quedava pendent la
presidència, però no teníem acord. Això és senzillament el que va passar i el que va
encallar el treball fet. A partir de la seva proposta, vam tornar a parlar-ne. En aquests
moments tenim aquest acord i seguim el procés, fent els tràmits administratius que
cal fer.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (27).

PRECS I PREGUNTES

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA SOBRE LA COMUNICACIÓ DELS CONSELLS
MUNICIPALS TERRITORIALS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Carlos Fernàndez, regidor del grup municipal Socialista, presenta la
pregunta següent:
“Fa unes setmanes, tots els Regidors i regidores d’aquest Consistori vam rebre un
exemplar del Butlletí Informatiu del Consell del Barri de Cerdanyola. Aquella setmana,
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diverses persones ens van advertir de la distribució a diferents espais del barri del
mateix butlletí.
Atès que entenem que és un fet excepcional la realització d’ aquest tipus de
publicacions ja que no s’han realitzat a altres Consells Territorials, i dels quals la
majoria de les persones que hi participen no hi tenen constància.
Atès que es desconeixia, en el moment en el qual es va distribuir, ni qui havia triat les
informacions que es difonen al mateix, ni qui ho va redactat ni tampoc el cost de
confecció, ni qui ni com s’ha pagat, ni la distribució ni la tirada del mateix.
Atès que aquest butlletí del “Consell de Barri” de Cerdanyola es va distribuir abans
d’aprovar l’acta, i sense haver-se presentat el resultat final al plenari del Consell
abans de repartir-lo.
Davant aquesta inèdita forma d’actuar, i tot respectant la participació i la feina dels
ciutadans que hi van treballar en l’elaboració d’aquest butlletí, fem les següents
preguntes:
1.- Malgrat haver estat aquesta una proposta del Consell Territorial de Cerdanyola, te
previst el Govern fer aquesta acció a altres Consells? A quins? HI ha un calendari
aproximat al respecte?
2.- Per quina raó no es va presentar el resultat final del butlletí al Plenari del Consell
Territorial de Cerdanyola abans de la seva impressió i la seva distribució?
3.- Quin és el procediment que farà el govern a l’hora d’editar altres butlletins que
sorgeixin d’aquest o d’altres Consells Territorials? Acceptaran sempre posar totes les
notícies que hi sorgeixin? HI ha alguna mena de “consell Editor” que escolli quines
són les notícies que han de sortir, i quines no? Si existeix, qui el composa? I, a on
han estat escollits?
4.- Ha informat convenientment aquest Govern a les persones voluntàries que han
elaborat aquest butlletí de les normes de redacció del butlletí municipal i del seu
funcionament (pensem que aquestes normes poden ser vàlides per la resta de
butlletins confeccionats per qualsevol òrgan de l’Ajuntament, i aquest Consell, com
tots, és un òrgan municipal)?
5.- S’ha tingut en compte el Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament?
6.- N’hi ha algunes demandes fetes històricament per altres entitats que,
malauradament, no participen del Consell Territorial per desavinences amb l’actual
Govern i el seu model participatiu. S’ha tingut en compte que no es parla de qui ha fet
aquestes demandes durant molts anys?
7.- Què en pensa el Sr. Alcalde de que en l’elaboració d’aquest butlletí, pel que
respecta als Grups Municipals, només hi participi el d’un grup, i que aquest sigui el
grup de Govern? Què en pensa el Sr. Alcalde que a aquest butlletí no hi hagi cap
crítica a cap acció del Govern? Vol dir això que al barri està tot perfecte, o gairebé?”
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En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Constanza
Rodríguez, presidenta de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, qui expressa
l’agraïment per denunciar l’oblit d’incloure els noms de l’AV de Cerdanyola i del
Col·lectiu Terra Verda, que durant anys han portat a terme reivindicacions històriques,
en la publicació i distribució del butlletí informatiu del Consell Territorial de
Cerdanyola. Demana que es deixin de moure propostes sense la participació dels
ciutadans i que es deixin d’aprovar qüestions sense ànim de complir-les.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, respon, pel que fa
a la primera pregunta, que cada consell té característiques diferents i prou autonomia
per tirar endavant accions específiques. És per això que l’edició d’aquest butlletí no
obliga a que altres ho hagin de fer. Per altra banda, la proposta tenia la voluntat de
donar a conèixer l’existència del Consell, els seus objectius i la tasca que realitza. És
per això que no s’ha plantejat, ara per ara, cap calendari.
Respecte a la segona pregunta, l’acord pres per unanimitat dels presents en una
sessió del Consell Territorial de Cerdanyola comptava amb el quòrum necessari per
fer l’encàrrec, especificant contingut, llenguatge i distribució, confiant la feina a la
comissió creada expressament. L’única cosa que no es va determinar va ser la
compaginació.
Quant a la tercera pregunta, el govern municipal respectarà les propostes sorgides
del debat del Consell, sempre que la seva execució sigui possible.
Pel que fa a la forma de treballar, es farà seguint el Reglament de Participació
Ciutadana i el Reglament Marc dels Consells de Participació, és a dir, a través de
comissions i taules de treball formades per persones que hi vulguin participar de
forma voluntària. Tal com s’ha fet al Consell Territorial de Cerdanyola, aquestes
comissions o taules de treball comptaran amb el suport d’una persona tècnica del
Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania.
En referència a la quarta pregunta, entenem que les normes de participació i el
Butlletí Municipal es refereixen a una eina de comunicació específica que en aquest
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moment no es realitza per motius econòmics. Al llarg de la historia han existit altres
butlletins, per exemple, al barri de Rocafonda n’hi va haver un que no seguia
aquestes normes i no era redactat per membres del Consell.
Pel que fa a la cinquena pregunta, es va optar per donar llibertat als redactors del
butlletí a l’hora d’escollir la llengua en què havien d’expressar-se. Per altra banda, si
bé el ROM fixa que la llengua pròpia de l’Ajuntament és el català, els membres
d’aquest Consell Territorial utilitzen indistintament el català i el castellà, tal com es
posa de relleu en el butlletí.
Quant a la sisena pregunta, el butlletí, tal com es va decidir en una reunió plenària
del mateix, es centra en la feina feta en el si del Consell Territorial de Cerdanyola.
Totes les entitats, amb representació o no, poden optar lliurement per les formes de
comunicació que considerin oportunes.
Respecte a la setena pregunta, tots els grups municipals tenen dret, segons el
Reglament Marc dels Consells de Participació, a disposar de representants a tots i
cadascun dels consells i que aquests formin part de les respectives comissions i
taules de treball, atès que els representants dels grups municipals tenen els mateixos
drets que la resta de membres d’un consell territorial.
El contingut del butlletí va proposat i acordat pel plenari del Consell i parla de la feina
realitzada durant l’any pel Consell Territorial de Cerdanyola, no pas de l’obra de
govern ni en positiu ni en negatiu.

31 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
GESTIONAR

L’ESPAI

GATASSA

PER
A

DINAMITZAR
TRAVÉS

I

DE

L’AUTOORGANITZACIÓ VEÏNAL.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, presenta el prec següent :
“Després d’un acord entre la Fundació Iluro i l’Ajuntament de Mataró, s’ha reobert
l’espai Gatassa, recentment inaugurat, per a ús públic de tota la ciutat, i especialment
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com a equipament de proximitat per als barris més propers: Cerdanyola, Peramàs i
Pla d’en Boet.
El Centre Cívic Espai Gatassa, és propietat de la Fundació Iluro, gestora de l’obra
social de l’antiga Caixa Laietana.
L’edifici Gatassa, d’uns 2000m2, va tancar portes l’any 2011, deixant de donar servei
d’un dia per l’altre a prop d’un miler d’usuaris, majoritàriament gent gran dels barris de
Cerdanyola i de Peramàs. L’edifici disposa d’una sala d'actes i altres espais diàfans
que poden ser útil i l’interès per a les entitats que realitzen activitats a la ciutat i
especialment als barris de Cerdanyola i de Peramàs.
El Pla General d’Ordenació de Mataró de l’any 1971 preveia que els terrenys de “Cal
Antarin” , espai on es situa l’edifici Gatassa, fossin qualificats com a zona verda,
atesa la densitat del barri de Cerdanyola i la manca d’espais lliures al mateix.
La Caixa d’Estalvis Laietana, propietària d’aquests terrenys i molts d’altres a la ciutat,
va fer impugnacions contra el Pla General i aconseguí els seus objectius tot trepitjant
les necessitats socials, gràcies a la connivència amb el règim franquista, malgrat la
resistència veïnal i l’oposició del tinent d’alcalde, Joan Rey Català, que fou destituït
del seu càrrec.
Ara, aquest espai s’ha recuperat per a ús públic, malgrat que l’Ajuntament assumirà
un copagament de l’edifici a través d’un lloguer de 2000€/mensuals per un
equipament que la ciutadania ja ha pagat a través dels seus estalvis, i tal com dèiem,
amb una modificació urbanística de clar tracte de favor del règim franquista.
Considerem poc ètica la reclamació d’un lloguer per part de la Fundació Iluro i
injustificat que l’ajuntament assumeixi el seu cost.
El govern municipal ha iniciat el procés de contractació externa de la gestió i
dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa, desaprofitant l’energia i l’oportunitat
d’implicar les entitats locals i el voluntariat a través de l’autoorganització d’aquest
espai amb múltiples possibilitats en un barri mancat d’equipaments socials.
El preu total d’aquesta contractació es fixa en un màxim de 162.636 € IVA no inclòs,
(tipus impositiu 21%) per a dos anys. Ateses les mancances pressupostàries
considerem impropi destinar aquests diners a una empresa privada i entenem que
s’hauria d’iniciar un procés participatiu per estudiar la viabilitat de la gestió directa de
l’Espai Gatassa a través de les entitats locals, especialment les del barri de
Cerdanyola així com aquelles relacionades amb la gent gran.
Potser caldria la implicació municipal per garantir l’obertura, tancament i un mínim
manteniment de l’espai a través d’un lloc de consergeria, però considerem que la
societat civil s’hauria de corresponsabilitzar a través de l’autogestió d’un espai que
pot esdevenir un referent de barri i de ciutat.
És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular fa el prec següent:
1. Que el govern municipal aturi el procés de contractació de l’adjudicació de la gestió
i dinamització de l’Espai Gatassa a una empresa externa per poder estudiar i valorar
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la viabilitat d’autogestionar aquest equipament a través de les entitats locals i de barri,
així com aquelles relacionades amb la gent gran.”

En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Constanza
Rodríguez, presidenta de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, qui expressa la seva
preocupació pel desconeixement que alguns regidors tenen de la proposta de
l’Associació de Veïns i per la falta de comunicació que hi ha entre els regidors i
l’Alcaldia. Recorda que el poble ja ha manifestat les seves intencions per a l’Espai
Gatassa i exigeix que aquestes intencions no s’ignorin.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, explica al Sr.
Safont-Tria que si mira el pacte segon del conveni entre la Fundació Iluro i
l’Ajuntament de Mataró per a l’Espai Gatassa veurà que en els compromisos a
complir per l’Ajuntament s’inclou la gestió de l’equipament, realitzant les activitats que
s’hi organitzin, a través de personal propi o contractat a través dels diferents àmbits
culturals, formatius, cívics i esportius.
L’Ajuntament ha signat un conveni per recuperar un espai per al barri i per a la ciutat,
arribant a acords amb la Fundació, la qual també ha demanat unes garanties i uns
compromisos a l’Ajuntament per posar aquest equipament a disposició de la
ciutadania; compromisos que hem de complir. No obstant això, i a partir del procés
participatiu que es va realitzar amb entitats i ciutadans, l’apartat de metodologia de
treball de la proposta de Pla d’Usos en l’Espai Gatassa, la qual els vam presentar a
tots vostès i amb la que vam fer una sessió oberta al barri de Cerdanyola per poderla explicar, diu que l’equipament serà de titularitat municipal i la responsabilitat i la
gestió del centre dependrà de l’Ajuntament de Mataró. Tot i així, seguint allò que
estableix l’article 11 del Reglament d’Usos d’Equipaments Cívics, es proposa
constituir una Taula Coordinadora del Centre que vetllarà per la implementació del
Pla d’Usos i per la consecució dels seus objectius. La Taula Coordinadora del Centre
és un òrgan consultiu i participatiu del conjunt d’entitats i serveis que són usuaris de
l’equipament i té per objectius:
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o

Establir criteris de coordinació de les activitats i serveis que es porten
a terme.

o

Vetllar pel manteniment de la convivència en el centre i pel respecte
de les normes.

o

Fer el seguiment i l’acompanyament a les propostes de programació i
gestió de l’equipament com quotes, monitoratge, tallaristes, etc.

o

Pensar estratègies per la captació de recursos.

o

A més a més, hi ha la intenció de treballar actes i propostes conjuntes
de manera que les entitats treballessin en xarxa.

Es proposa que les entitats que conformen aquest òrgan de gestió siguin
representatives del barri de Cerdanyola, és a dir, l’Associació de Veïns de Cerdanyola
i la Federació d’Associació de Veïns de Mataró; dues entitats proposades pel Consell
Territorial de Cerdanyola, i altres entitats que realitzin activitats a l’equipament de
forma regular i continuada. Es proposa constituir aquesta Taula uns mesos després
d’haver-se iniciat l’activitat de l’equipament per tenir més criteris a l’hora de decidir la
composició més idònia per aquesta Taula.
La contractació que s’ha disposat preveu disposar de persones que realitzin la tasca
de conserge, que a la part expositiva del seu prec reconeix que és necessària.
La gestió i direcció anirà a càrrec de tècnics de la Secció de Participació Ciutadana.
Finalment, deixar constància del compromís amb el Consell Territorial de Cerdanyola
i amb l’Associació de Veïns de Cerdanyola que a finals d’aquest trimestre o durant la
primera quinzena d’abril, una vegada s’hagin vist quines són les entitats principals
usuàries de l’equipament, es farà una proposta concreta de composició de la Taula
de Coordinació del Centre.
Per tant, jo diria que no podem acceptar-li el prec d’una forma estricta però, en tot
cas, anem per una línia similar o paral·lela que és aquesta Taula de Coordinació del
Centre.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, expressa que no li quadren les informacions.
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En la passada comissió informativa jo els faig fer aquesta proposta que la gestió la
portessin les mateixes entitats locals, per tant, que es responsabilitzessin del paper
de gestionar l’espai, i la seva resposta venia a dir que no hi havia interès per part de
les entitats de gestionar l’espai. Després d’això, ara mateix acabo de sentir una versió
diferent a partir d’una reunió de desembre en la qual es reclamava això mateix.
Aquest aspecte ve imposat per les condicions de la Fundació Iluro i això és greu. Per
tant, entenc que no s’ha negociat bé l’adquisició d’aquest espai.
Crec que tenen una oportunitat perquè se’ls està dient des de l’Associació de Veïns
que els interessa gestionar aquest espai. Ens anem a gastar uns 200.000 euros els
propers dos anys. Traslladin aquest compromís i aquest repte a les entitats i, si és
així, vostès s’estalvien aquests diners.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, respon al Sr.
Safont-Tria que en poden parlar després amb més tranquil·litat.
El problema està quan vostè diu que deixem de fer aquesta contractació però, alhora,
vostè mateix demana que hi hagi uns conserges. La nostra proposta ve a ser una
cosa mixta en què les entitats tindran un paper, cosa que no passa a cap altre
equipament de la ciutat, però que hem de mantenir un mínim de gestió municipal.

22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL VIATGE QUE UN
GRUP D’EMPRESES VA REALITZAR AL JUNY DE 2013 A MIAMI
DEL QUE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I TECNOCAMPUS VAN
SER PROMOTORS, INSTIGADORS I ANIMADORS.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.
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23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA PARTICIPACIÓ A
LA NOSTRA CIUTAT.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.

24 - PREGUNTA QUE

PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA EN RELACIÓ AL PROJECTE EURONET 50/50.
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que aquesta pregunta li sigui
contestada per escrit.

25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA DESTINACIÓ
DELS INGRESSOS I L’HIPOTECA QUE ES VA CONTREURE PEL
PAGAMENT DE L’EDIFICI DEL RENGLE.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, demana que la pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.

26 - PREGUNTA QUE

PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL

SOCIALISTA PER SABER L’ESTAT D’EVOLUCIÓ DEL PLA
ESTRATÈGIC DE LA CULTURA DE MATARÓ.
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que la
pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.
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27 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ADAPTABILITAT DELS
VEHICLES DEL MATARÓ BUS.
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, demana que el prec quedi sobre la taula fins un proper Ple.

29 - PREGUNTA QUE

PRESENTA EL GRUP

MUNICIPAL

SOCIALISTA SOBRE LA SITUACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL
D’IGUALTAT.
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que la
pregunta quedi sobre la taula fins un proper Ple.

30 - PREC

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DETECTAR I ERADICAR
LES BARALLES DE GOSSOS.
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
demana que aquest prec li sigui contestat per escrit.

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

L’ALCALDE
Joan Mora i Bosch

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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