ACTA NÚM. 02/2014 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT
EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 30 DE GENER DE 2014.
=================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia trenta de
gener de dos mil catorze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en
Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
JOAN MORA I BOSCH
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ
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)

CONSOL PRADOS MARTINEZ
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA
FRANCESC MELERO COLLADO
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS
IVAN PERA ITXART
CARLOS FERNANDEZ BAEZ

REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

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

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

REGIDOR
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

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

MONICA LORA CISQUER
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ
CARLOS FONTBONA GIL

REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

(PxC)
(PxC)
(PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ
CONXITA CALVO LOMERO

REGIDOR
REGIDORA

(ICV-EUiA)
(ICV-EUiA)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON

REGIDOR

(CUP)

Excusen l’assistència a la sessió per malaltia, el Sr. Joan Antoni Baron Espinar i el Sr.
Juan Antonio Ciller López, regidors del grup municipal Socialista.
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT
PASTOR, que dóna fe de l’acte.
També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei
per constituir vàlidament la sessió plenària.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :
DECRET
508/2014 de 27 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 30 de gener
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 extraordinària
que tindrà lloc el proper dijous 30 de gener 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
DICTAMENS
CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
1

-Servei de Gestió EconòmicaAprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2014
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-Direcció de Recursos HumansAprovació de la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2014.
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ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL AUDIOVISUAL
Aprovació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’Entitat Pública
Empresarial Mataró Audiovisual per a l’any 2014.
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ÀREA SERVEIS TERRITORIALS
Aprovació de Conveni entre Ajuntament de Mataró i FCC Construcción, SA sobre l’extinció del deute corresponent al contracte per a l’execució de les obres de
construcció d’un edifici destinat a usos terciaris a l’illa 3, parcel·la III 1-3 de
l’àmbit del Rengle a Mataró, subscrit l’any 2007 entre l’empresa municipal
PUMSA i FCC Construcción, SA.
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El senyor Joan Mora, alcalde president, obre la sessió, indica que es tractaran
conjuntament els quatre punts de l’ordre del dia, tal i com es va acordar en la
passada Junta de Portaveus amb tots els grups municipals. Es farà un debat conjunt
que quedarà regulat de la següent forma, i per últim la votació per separat.
•

Una introducció de l’Alcalde que serà de 3 minuts.

•

Una intervenció de 3 minuts del Regidor Delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals per explicar
com s’ha anat treballant la proposta.
Una intervenció de 15 minuts del Regidor Delegat d’Administració i Atenció
Ciutadana que presentarà els dictàmens.
Intervencions dels grups municipals de l’oposició, amb un màxim de 15 minuts
per grup municipal.
i haurà un torn de rèpliques del Govern municipal amb un màxim de 15
minuts.
Un torn de cloenda dels grups municipals de l’oposició, amb un màxim de 8
minuts per grup.
I, finalment, el tancament de l’Alcalde de 10 minuts.

•
•
•
•
•

Sense més preàmbul, donem inici al debat d’aquestes propostes que vénen a
contemplar el pressupost general de l’Ajuntament de Mataró i les plantilles i relacions
de llocs de treball de l’Ajuntament i de l’EPE Mataró Audiovisual per a l’any 2014.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació, Ciutadania i
Convivència, Política Lingüística, Cultura i Relacions Institucionals, passa a fer un
repàs de quin ha estat el procés participatiu per arribar a l’aprovació inicial del PAM i
del Pressupost del 2014.
Al desembre de 2012 es va aprovar un nou reglament de participació ciutadana que
definia el marc de la participació a la ciutat basat en tres columnes: una, els òrgans
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de participació; dues, el suport i foment a l’associacionisme i, per fi, els mecanismes
de participació. Era la primera vegada que formalment s’establia en un reglament
municipal el procés d’elaboració del PAM i el Pressupost, com un dels mecanismes
perquè la ciutadania participi de la definició i priorització de la construcció de la ciutat.
En aquest sentit, el 29 d’octubre de 2013 es va celebrar una audiència pública que
donava el tret de sortida a tot aquest procés. D’aquesta manera es volia oferir un
mateix marc informatiu a tothom que volgués participar en l’elaboració d’aquest
pressupost. Durant el mes de novembre es van celebrar sessions a tots els òrgans
municipals de participació, de les quals van sortir un total de 198 propostes, de les
quals 108 han estat incorporades al PAM que acompanya el Pressupost del 2014; 44
s’han incorporat amb alguna modificació, de 24 s’ha pres el compromís d’estudiar-les
i 22 han estat rebutjades. El retorn dels òrgans de participació de totes aquestes
propostes s’ha fet durant el mes de gener i encara s’estendrà alguns dies del mes de
febrer en sessions ordinàries de tots aquests consells.
Paral·lelament, es van posar a disposició dels ciutadans altres canals de participació,
com el telèfon, les xarxes socials o el sistema presencial. D’aquí van sortir 5
propostes més, dues d’elles acceptades literalment i 3 acceptades amb alguna
modificació.
Si avui s’aprova el pressupost, s’iniciarà un període d’exposició pública en el que
tothom podrà realitzar al·legacions i durant el qual se celebrarà una nova audiència
pública, que serà previsiblement el 13 de febrer a l’espai Gatassa, perquè altra
vegada tots els ciutadans puguin assistir i dir la seva al text del PAM i del Pressupost.

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
comença l’exposició del Pressupost 2014 amb l’import total, que són 140 milions, que
significa un increment respecte a l’anterior, bàsicament pel tema del Rengle, que fa
pujar la partida d’actius financers a 21 milions.
Pel que fa als ingressos municipals, 46 corresponen a impostos directes, és a dir, IBI,
impost de tracció mecànica, IAE i plusvàlues. Els impostos indirectes són 3 milions;
taxes i preus públics, 21 milions; transferències corrents, 38 milions; i ingressos
patrimonials, 4 milions. Això fa uns ingressos corrents de 114 milions, als quals hem
de sumar 25 milions d’ingressos de capital, que es divideixen en 3 milions de
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subvencions i transferències de capital, 219.000 euros d’actius financers i els 21,8
milions del capítol 9 de passius financers, que fa referència als ingressos que es
puguin obtenir de l’endeutament per poder pagar aquesta factura del Rengle.
Dins les transferències i subvencions corrents que rebrà l’Ajuntament al 2014, hem
d’incloure la PIE, que fa referència al capítol 1 i 4 de 29 milions, de la Generalitat 10
milions i de la Diputació 3,5 milions.
Pel que fa a la despesa, en comptes d’utilitzar la classificació econòmica, voldria
exposar-la des del punt de vista de les funcions o objectius socials que cobreix,
ordenant-la en funció del volum de recursos que hi destinem.
La primera funció social a la que es dediquen més diners és l’ensenyament, amb 20
milions d’euros, els quals serveixen per finançar tot el tema de la planificació i
escolarització dels nens a Mataró, escoles bressol, CEIPs, la part que li correspon a
l’Ajuntament. Aquí cal fer esment de l’aportació al TecnoCampus, l’escola d’adults,
l’escola de música i Tres Roques. Les aportacions destinades al TecnoCampus s’han
incrementat en 300.000 euros. S’han incrementat en 177.000 euros les despeses
previstes per a inversions en equipaments educatius i també s’ha previst més
despesa en neteja de les escoles i consums de calor en 100.000 euros.
A les despeses socials de planificació de l’escolarització hi destinem 1,5 milions, dels
quals 750.000 euros corresponen al personal de direcció de l’ensenyament de la
Unitat Administrativa Municipal d’Escolarització i 700.000 són per a inversions en
equipaments educatius. A les escoles bressol es destinen 4,2 milions. Aquí hi ha uns
ingressos propis de 2,3 milions. La diferència és el que ha de posar l’Ajuntament.
S’ha reduït la despesa en personal provocat per la caiguda de la matriculació i el
tancament d’alguna de les aules. A les escoles bressol hi ha un increment de les
despeses de neteja en 64.000 euros i de conservació i manteniment de 15.000 euros.
Pel que fa als CEIP municipals, s’hi destinaran 3 milions. Hi ha un increment en
despeses de subministrament, neteja i conservació que fa referència al Miquel Biada i
als PQPI, que és l’educació secundaria obligatòria i postobligatòria, on s’hi destinaran
6,3 milions. Aquests tenen uns ingressos associats de 5,3 milions i la diferència és el
que ha de posar l’Ajuntament. Quant a l’educació al llarg de la vida, que inclou
escoles d’adults, escoles de música i Tres Roques, s’hi destinaran 1,5 milions
d’euros. Aquí només hi ha 400.000 euros d’ingressos associats.
Pel que fa al TecnoCampus, l’aportació d’aquest any serà de 2,6 milions al Parc
TecnoCampus i de 76.000 euros a la Fundació.

5

La segona funció important és del deute públic, al qual hi destinarem aquest any 5
milions a interessos del deute i 13 milions al retorn del capital, obtenint una càrrega
financera al servei del deute de 18 milions d’euros. Això permetrà que si al final del
2013 pensem acabar amb uns 261 milions de deute total de forma consolidada de tot
el grup Ajuntament, a finals del 2014 estaríem en 238 milions de deute.
La tercera funció important és el tema de la seguretat i la protecció civil. Aquí es fa
referència a tot el tema de la policia. En despeses de personal tenim 8,4 milions
d’euros i en inversions i equips de la policia 362.000 euros, dels quals hi ha una
partida de 115.000 euros per compra de vehicles nous i altra maquinària associada.
Quant a seguretat viària, que inclou la grua i senyals de trànsit i semàfors, s’invertiran
1,8 milions. Aquí es fa referència al servei de la grua, retirada de vehicles de la via
pública, gestió administrativa de dipòsits de vehicles, activitats auxiliars pròpies i de
prestació del servei de vehicles abandonats. Pel que fa a la resta, són 344.000 euros
destinats a despeses de personal del servei de mobilitat, 393.000 que es destinen al
manteniment de la senyalització viària de semàfors i la resta són despeses corrents
de seguretat viària com, per exemple, serveis d’educació viària i altres materials. Pel
que fa als aparcaments, es destinaran 945.000 euros, dels quals 883.000
corresponen a la despesa per la gestió de la zones blava. Aquests diners s’ingressen
a PUMSA, de la mateixa manera que la diferència entre el que es recapta de les
zones blaves i el que costa, que són 669.000 euros, també s’aporten a PUMSA.
El quart programa que més recursos absorbeix és tot el tema de recollida i tractament
de brossa i neteja viària, al qual hi destinarem 10 milions d’euros. A recollida,
tractament i neteja hi aniran 8 milions.
Respecte a benestar social, que inclou els programes d’infància, de persones amb
dependència i promoció social, tenim un pressupost de 8,2 milions, dels quals la
partida més important és l’atenció a persones amb dependència. En aquest apartat,
la dotació més important, un 66%, ve de la Generalitat de Catalunya. També cal
destacar l’aportació de la Diputació de Barcelona, amb gairebé 1 milió, que ajuda a
finançar tot el tema de les urgències socials.
La sisena gran partida serien els temes d’administració general, que inclou Alcaldia,
gestió de Recursos Humans, temes informàtics de caràcter transversal de tot
l’Ajuntament i que, per tant, no es poden associar a cap regidoria o a cap dels
programes que he comentat. Aquí la inversió és de 7,3 milions, essent la variació més
significativa l’increment en despeses de personal degut a la integració del personal
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que abans estava fent labors administratives en els organismes autònoms que s’han
incorporat dins l’Ajuntament, tot i que allibera recursos en els altres programes.
El setè gran grup és el que fa referència a temes de cultura, que inclou biblioteques,
arxius, activitat museística, arts visuals, cinema, etc. Aquest pressupost total puja a
6,1 milions, dels quals 1,1 milions es destinen a les dues biblioteques que tenim,
Antoni Comas i Pompeu Fabra, i arxiu. A l’activitat museística hi destinarem 1 milió,
235.000 euros d’aportació al Consorci del Museu d’Art Contemporani i 482.000 a
despeses pròpies de l’activitat cultural. Dins d’aquesta última partida comentada de
482.000 hem de destacar 215.000 euros destinats a començar a posar en
funcionament l’equipament de Can Marfà per acollir la secció del Museu de Gènere
de Punt i per altres exposicions que pugui organitzar el Museu de Can Serra de la
plaça de l’Ajuntament. Van 288.000 euros a tot el tema d’arts visuals, 500.000 euros
a promoció cultural, 800.000 euros a arts escèniques, 177.000 euros a arqueologia i
patrimoni, que s’ha incrementat en 25.000 euros, per tal de posar en funcionament el
nou Centre de Documentació i Recerca d’Arqueologia i Patrimoni Natural a l’edifici de
Can Xalant. Pel que fa a tot el tema de cultura popular i tradicional s’hi ha destinat
900.000 euros, dels quals 500.000 euros van a la festa major de Les Santes, 260.000
euros a activitats del calendari festiu, 22.000 de la Casa de la Música Popular i
28.000 euros d’altres despeses de patrimoni festiu.
La partida de medi ambient i jardins, perd assignació pressupostària per raó de
l’increment del tractament dels casos límit de promoció social com, per exemple,
pagar el lloguer d’una persona o pagar menjars al menjador Sant Joaquim. Tot i això,
es destinen 4,8 milions al manteniment de jardins i medi ambient.
En referència a la plantilla, el més important és l’amortització d’11 places provocada
per la llei que prohibeix cobrir les places en què hi ha jubilacions, excepte a la policia i
alguns casos excepcionals. Aquestes 11 places són: 1 de peó, 4 administratius, 3
educadors infantils, 1 professor del Miquel Biada i 1 arquitecte.
Quant a la relació de llocs de treball, hi ha una reestructuració de l’organigrama
d’ensenyament, amb la creació de tres caps de secció, personal d’educació infantil,
caps de secció d’escolarització i centres, que és l’oficina municipal d’escolarització i
d’ensenyament primari i secundari, i una tercera secció, que és la de programes
educatius, que fa referència a l’educació d’adults, Escola Municipal de Música, Tres
Roques i PQPI.
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La reestructuració que ha vingut amb el tema de la gerència de PUMSA ha obligat a
modificar el lloc de treball de coordinador de Serveis Territorials i Via Pública, que
assumiria la part comercial de PUMSA i també el d’Intervenció, que assumiria el
control financer. En quedar centrat el coordinador de Serveis Territorials a PUMSA,
caldria la creació d’un coordinador de Via Pública. Tot això es finançaria amb l’estalvi
provocat pels recursos destinats a l’antiga gerència de PUMSA.
A l’ensenyament, els recursos vindrien del cap de secció del servei administratiu
d’ensenyament que ja es porta des dels Serveis Centrals.
En la relació de llocs de treball hi ha la creació d’un gestor energètic, amb l’objectiu
de l’estalvi de la factura energètica que paga l’Ajuntament de Mataró, i la creació d’un
tècnic que actuaria per a la Secretaria del Coordinador General de l’Ajuntament.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, reconeix que la reflexió profunda sobre els pressupostos el porta cap a un
no rotund perquè consagren la tirania de la deutecràcia. Són uns pressupostos que
evidencien la sagnia d’un deute que condiciona de principi a fi el conjunt dels
pressupostos per a aquest any 2014.
Aquests pressupostos s’han elaborat des de l’actual govern de CIU, però també estan
fets des dels decrets del govern del PP de Madrid, des de les polítiques neoliberals
de la Troica, des de tot un conjunt de normes europees que aboquen als governs
locals a tenir menys sobirania política i que ens porten a un marge polític francament
reduït. Si, a més a més, afegim que aquests pressupostos vénen condicionats per la
mala gestió i la irresponsabilitat política dels últims anys, segurament al govern de
torn que li pertoqui li deixarà poc marge perquè estem condicionats.
Estem en un moment en què tenim un dilema fonamental entre els interessos de la
gent i els interessos bancaris. En aquest sentit, convé que des dels diferents grups
polítics municipals ens comencem a posicionar al costat de quina opció estem.
Tothom és conscient de les retallades a la gran majoria de les àrees, però del que la
gent no és conscient és que el pressupost pel 2014 augmenta; per tant, el pressupost
no es retalla, però la gran majoria dels serveis, sí. El pressupost de l’Ajuntament puja
de 115 milions a 140 milions, un 20%. És un augment sense benefici social ni
benefici econòmic. És un augment del pressupost per empobrir-nos encara més. Jo
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el definiria com un pressupost sense ofici ni benefici. No hi ha ofici perquè no
generarà ocupació. Pel que fa als ingressos, està previst un augment del 15,17%
respecte al 2013, que s’obtindrà perquè s’han augmentat els impostos. Els ingressos
procedents de l’IBI s’augmentaran i, si comptem el conjunt d’impostos directes i
indirectes, està previst per al 2014 un augment de més de 2 milions d’euros. Per altra
banda, l’augment dels ingressos vindrà per una operació de préstec vinculat a la
famosa factura de l’edifici del Rengle, factura que ens reclama Fomento de
Construcciones y Contratas, que puja 21,2 milions d’euros. Per tant, els ingressos
augmenten a costa dels de sempre i a costa d’endeutar-se.
Quant a les despeses, també vénen determinades per aquesta famosa factura de
Fomento per un edifici del Rengle que a dia d’avui no beneficia en res a la ciutat.
L’únic que potser se’n beneficia és una empresa com Mercadona, que va comprar
sota preu una part de l’edifici. La ciutat no se n’emporta cap rèdit, però, això sí, ens
tocarà pagar. Al capítol 1, de despeses de personal, hi ha una lleugera disminució
deguda bàsicament a l’amortització de places de la que nosaltres en som crítics. Som
crítics en com es fa l’amortització de places i on es fa. Creiem que s’haurien pogut
estalviar unes quantes amortitzacions, per exemple en el cas d’educadores a les
escoles (P3), pel cas que hi hagi un repunt de necessitats. Cas contrari es podrien
destinar els diners, per exemple, al capítol 2 per poder incrementar subvencions a
famílies o destinar-ho al que fos necessari. Ens preocupa què s’ha fet amb l’estalvi
d’aquestes amortitzacions, perquè s’ha destinat, en gran part, a pujar sous a caps de
servei, a caps de direcció i, per tant, a càrrecs directius. Nosaltres som crítics amb
això, perquè qui patirà la manca de recursos humans serà el personal de base, que
no veurà augmentat el seu sou. L’estalvi s’hauria d’haver repartit entre tot el personal.
S’amortitzen places a l’Institut Miquel Biada per jubilació, però el cert és que reduïm
els recursos educatius la qual cosa farà que la qualitat educativa disminueixi. També
som crítics amb amortitzacions que s’han fet al centre d’acollida a Can Solaret; hi
havia una part que gestionàvem directament i una altra part externalitzada a la Creu
Roja, i el que es fa és amortitzar les places, externalitzant tot el servei. Això implica
un augment de despeses al capítol 2. Per tant, novament això implica més despeses
en externalització i eliminen places que creiem que han de conservar-se perquè ens
poden servir per cobrir altres necessitats.
Altres exemples són els edificis de Benestar Social, en els que no hi ha conserges.
Per què no es feien servir qualsevol de les amortitzacions i es reconvertien en una o

9

dues places de conserge i com ara que hi anava un policia local fent un servei no
complet? Un altre exemple és el gestor energètic, que el Sr. Reixach deia que era
amb un objectiu d’estalvi energètic, la qual cosa és falsa. Ja hi ha un tècnic que es
dedica a fer aquesta feina. El que s’ha fet és crear un altre càrrec de coordinació i
gestió de projectes que no té un perfil tècnic i que bàsicament cobrirà unes
mancances de coordinació, però no és per crear estalvi energètic.
En els canvis que s’han fet arran de la destitució del Gerent de PUMSA els números
no són clars. Es parla contínuament d’un estalvi de 100.000 euros i nosaltres encara
no el veiem per enlloc. Se’ns diu que s’apujarà el sou al coordinador de Serveis
Territorials,17.000 euros, es gastaran 70.000 euros més amb un nou coordinador a
l’àrea de Via Pública, 16.000 euros més per a la direcció de Serveis Econòmics i
Intervenció i, a més a més, hem de comptar la indemnització. Per tant, si sumem tot
això, no trobem els 100.000 euros d’estalvi. El Gerent de PUMSA marxa amb una
indemnització que li toca per llei, però marxa sense cap mena de responsabilitat
després d’haver enfonsat una empresa municipal amb un deute extraordinari. Si la
responsabilitat s’entén que no és tècnica, com a mínim hauria d’haver responsabilitat
política i assumir l’autocrítica.
Continuant amb les externalitzacions, ens n’adonem que una part molt important de
despesa va a empreses externalitzades amb multinacionals, ja sigui per la neteja
d’edificis, per la brossa, per parcs i jardins, la grua, etc.
Hi ha un deute previst per al 2014 de 238 milions d’euros del Grup Ajuntament, i ja
veurem si això acaba així. Aquest deute genera una despesa de 27 milions, és a dir,
74.000 euros al dia. Hi ha una despesa de capital que augmenta un 479% arran de la
factura de l’edifici del Rengle. Crec que la gent té dret a saber qui s’enriqueix amb la
nostra crisi i qui és que es farta amb la degradació de les condicions de vida i de
treball del conjunt dels mataronins.
Hem de denunciar que el teló de fons és l’absència de sobirania política i econòmica.
Arranquem des d’una desregularització del sistema financer, un sobreendeutament i
un malbaratament dels recursos públics, i un dèficit fiscal que nosaltres venim
denunciant des de fa temps i que, per sort, amb el camí que ha iniciat el país cap a la
sobirania i la independència política podrem començar a esmenar. La pregunta que
ens hem de fer és, perpetuem la injustícia que viu la ciutat o la combatem? Hi ha
14.223 persones aturades, un 21,6% d’atur, molt per sobre del 15% del país. A la
ciutat de Mataró hi ha 4.000 persones que porten més de 2 anys sense feina. A
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aquestes persones aturades no els dóna cap motiu d’il·lusió, i menys, d’esperança, el
pressupost que avui es presenta perquè en aquest pressupost no hi ha cap canvi de
model. Són uns pressupostos impotents per portar a terme la reactivació i per l’inici
de la recerca d’una sortida més democràtica, més transparent i més participada de
tots, perquè puguem deixar enrere la crisi i començar a construir un model alternatiu.
És un pressupost de la caritat i de la injustícia social.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa, explica que durant la seva intervenció parlarà en primer
lloc del pressupost i, després, de les formes de gestió i de la manca de transparència.
En relació amb el pressupost, aquest és un pressupost que ve llastrat per la crisi
econòmica, que afecta els ingressos. A ningú no se li escapa que a menor activitat
econòmica, major atur, i la conseqüència directa és que els ingressos per recaptació
d’impostos disminueixen, la qual cosa té incidència directa en el pressupost. Si a això hi
sumem les polítiques del PP, com la reforma laboral, a la qual va donar suport CIU, i
que no ha fet més que empitjorar les condicions de treball, és molt difícil que la situació
econòmica millori.
També tenim una càrrega financera molt important que hem d’afrontar i no falta la
deslleialtat institucional per part de la Generalitat convergent envers els ajuntaments, i
em refereixo a l’incompliment de les seves obligacions envers els municipis. Recordem
que la Generalitat ens deu al voltant de 13 milions d’euros, que es nega a reconèixer
com a deute, i que ens ha furtat de moment 615.000 del fons de cooperació local.
Aquests dos incompliments tenen un efecte devastador sobre el nostre pressupost. Un
pressupost que també pateix les conseqüències de les polítiques de retallades de la
Generalitat. Per exemple, el recentment aprovat pressupost menys social de l’era
democràtica per part del govern de CIU, amb el vot d’ERC, ha dedicat menys recursos
per a la pobresa energètica, és a dir, no hi destina ni un euro. Tampoc ha creat allò que
es va comprometre, que era un impost especial per castigar els bancs que tenen els
pisos buits. Al final ho hem d’assumir els ajuntaments. Aquests pressupostos de la
Generalitat han apujat exageradament el transport públic, mentre hi dedica menys
diners. O la retallada d’un 16% de l’apartat de salut, que a Mataró s’ha visualitzat, per

11

exemple, en les reivindicacions dels veïns del CAP de Rocafonda i de Cerdanyola. O
també dedica un 25% menys a polítiques d’ocupació i un 28% menys a educació.
Però tot i les dificultats, el pressupost finalment és aquí. I el govern —i tots els governs
que han d’elaborar un pressupost— prioritza les partides en funció d’uns determinats
criteris polítics i sensibilitats, i amb els mateixos ingressos un govern d’ICV-EUiA de ben
segur prioritzaria determinades partides, mentre que CIU en prioritza d’altres
completament diferents. Partides com educació, ocupació, convivència, benestar social
o medi ambient haurien d’estar millor tractades en aquest pressupost que avui se’ns
presenta. Des d’ICV-EUiA sempre hem fixat les nostres prioritats en mantenir polítiques
de consolidació de l’estat del benestar, i per assolir-les hem propugnat una política
d’augment d’ingressos per la via de que pagui més qui més té, que no ha estat
escoltada en la recent aprovació de les ordenances fiscals, ja que s’han congelat la
majoria de tarifes. En aquest país i en aquesta ciutat si pagués més qui més té, la
situació seria molt menys dramàtica però sobretot seria molt més justa. Al final, qui està
pagant la crisi està sent qui no l’ha provocada, és a dir, la gent treballadora.
Hem apostat sempre per generar ocupació de qualitat, per una economia al servei de
les persones, sostenible i basada en l’ecologia, i defensem un model de salut com a dret
universal, sense retallades. També apostem per una cultura a l’abast de tothom i per la
lluita per una ciutadania plena per a tothom.
Els moments són difícils i la manca de diners procedents de la Generalitat, per exemple,
dificulta posar en marxa tots aquests propòsits. Però tenim un pressupost i hem de
prioritzar: ocupació, formació, benestar social, educació i convivència són els eixos
fonamentals sobre els quals s’haurien de desplegar les nostres polítiques de despesa
municipal. Com ja explicaré després, ens ha estat materialment i temporalment
impossible revisar a fons el pressupost. En aquesta aprovació inicial, per tant, donaré
unes pinzellades ràpides d’aquelles partides que ens han cridat l’atenció.
Per exemple, trobem a faltar partides específiques per fomentar l’ocupació en la vessant
de plans d’ajuts a microempreses i pimes locals. També trobem a faltar mesures per a la
reactivació econòmica en la vessant d’ajuts a autònoms en la posada en marxa de les
seves activitats, o ajuts per al lloguer d’espais o oficines per inici d’activitat. En aquest
sentit, el nostre grup ha fet propostes constructives en l’elaboració del PAM 2014 en
matèria de promoció econòmica que malauradament no es van tenir en compte.
Tampoc trobem gaire desenvolupats els ajuts a la formació i ocupació en general i, en
concret, per a joves, aturats de llarga durada i persones en risc d’exclusió, etc.
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També trobem a faltar propostes per a l’impuls d’empreses del tercer sector, que són
empreses d’economia social que tenen per objectiu aconseguir oportunitats que
permetin la inserció laboral d’aquelles persones que tenen dificultats per treballar. Unes
empreses que, a banda d’oferir llocs de treball, aporten valors socials i ara, més que
mai, si Mataró és ciutat de valors l’aposta hauria de ser clara i decidida. En el
pressupost, el sector cooperatiu, molt arrelat a la nostra ciutat, rep una partida de només
8.000 euros. Perquè ens fem una idea de la importància d’aquest sector, segons dades
de

la

Confederación

Española

Empresarial

CEPES,

aquest

sector

genera

aproximadament el 7,5% del PIB, amb més de 43.000 empreses i més de 2.390.000
llocs de treball, i una facturació de 76.000 milions d’euros (dades del 2012).
El pressupost per a educació pràcticament no varia respecte a la previsió de tancament
del 2013, però si el comparem amb el del 2012, estem invertint pràcticament un milió
menys i no hem sabut trobar cap partida per a la millora dels equipaments educatius.
Aquest és un pressupost millorable que en aquesta aprovació provisional rebrà del
nostre grup el vot d’abstenció, perquè esperem que en les properes setmanes el govern
municipal ens escolti i sigui capaç d’acceptar algunes de les nostres propostes.
Ara passo a parlar de transparència, mà estesa i diàleg, tres mots que amb freqüència
fa servir l’alcalde per referir-se a l’actitud del govern envers l’oposició, unes qualitats que
des d’ICV-EUiA hem reivindicat que siguin fets i no paraules. I quan parlen de
transparència es tracta de facilitar-nos tota la informació disponible en temps, mode i
manera perquè ens sigui senzill seguir i fiscalitzar la tasca del govern. En aquest sentit,
destaquem una vegada més que la falta d’informació adient en temps i forma en
l’aprovació inicial del pressupost 2014 ha estat, de nou, norma de la casa. I no és de
rebut que fins a aquest mateix dilluns, a dos quarts de tres, no rebéssim la
documentació completa d’aquest pressupost: set documents que ocupen 371 pàgines a
doble cara, informació que òbviament no hem pogut analitzar en profunditat. Com a
conseqüència d’això, ens trobem amb la manca de diàleg. Una mancança que ens ha
obligat una vegada més a ser nosaltres els que anem a veure al govern en aquest tema.
Reunió que vam tenir amb el Regidor i el seu equip tot just divendres de la setmana
anterior. Així doncs, moltes paraules però buides de contingut. I amb aquesta nopredisposició del govern hem d’encarar el debat del pressupost 2014.
Finalment, reclamem un pressupost molt més social que pugui acompanyar al patiment
de la gent. Augment de la despesa social i de tot allò que millori la vida de les persones
amb més dificultat, i per fer-ho, entre d’altres, hem de fer pagar més a qui més té.
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Al punt 2 de l’ordre del dia, sobre la plantilla, dir que és una aprovació que no compta
amb el vistiplau de la representació laboral present en aquest ajuntament. Vostès no
han estat capaços d’arribar a un acord amb els sindicats d’aquesta casa en un tema tan
sensible i tan important. I nosaltres hem manifestat sempre que no donarem suport a
cap proposta d’aquest tipus que arribi sense acord entre la part institucional i la
representació laboral. Però més enllà d’aquest principi, donant un cop d’ull a la proposta
que ens presenten, ens adonem ràpidament que, per exemple, la plantilla de personal
es redueix, amb la qual cosa augmentarem també l’atur a la ciutat i, alhora,
augmentarem el volum de feina i les funcions dels treballadors que es queden sense
que hi hagi compensacions. A més, disminueix la base, perquè les places que
s’amortitzen són de llocs de base, mentre que per la part alta es creen llocs de
comandament i, a més, s’externalitzen serveis que no estan justificats.
En definitiva, aquesta proposta lesiona greument els interessos dels treballadors
d’aquest Ajuntament i, a més, no té l’acord de la representació laboral. Per tot això el
nostre vot ha de ser contrari.
Quant al punt 3, farem un vot d’abstenció.
Respecte al punt 4, hi donarem el vistiplau, perquè el fet controvertit de la factura de
l’edifici El Rengle, tots sabem que s’havia de pagar i que la negociació ha estat difícil —
felicito l’equip negociador perquè fa més d’un any que intenten negociar amb aquest
“adversari formidable”, com és Fomento de Construcciones y Contratas—. Finalment
penso que, malgrat les dificultats que s’incorporen amb aquesta factura al pressupost,
és un bon acord que ens permet una mica tancar una pàgina de difícil resolució.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
posiciona els vots del seu grup. Pel que fa als pressupostos, aquest govern ja sap que
des del nostre grup solem ser bastant crítics i exigents en l’elaboració dels pressupostos
que ens presenten. Ja els avancem que aquesta vegada no serà menys, perquè trobem
que vostès, senyors del govern, estan seguint una política continuista, excusant-se i
justificant-se per l’herència rebuda per la gestió de l’anterior govern. El canvi que vostès
van prometre en el programa electoral no el veiem reflectit.
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Tots som conscients de la mala gestió heretada per l’anterior govern, però per la nostra
banda considerem que no es pot produir un canvi amb un govern covard i continuista a
l’hora de configurar uns pressupostos d’acord amb la conjuntura actual.
Els pressupostos que es presenten tenen mancances de valor per suspendre partides
no vitals. Partides que són destinades a afavorir els interessos de col·lectius benestants,
ja que són els que més criden i coaccionen mediàticament, i aquest govern no té la
valentia d’enfrontar-s’hi. Mentrestant, els més febles i els més necessitats, aquells als
quals ja no els queden ni forces per cridar, els abandonen a la seva sort.
La principal funció d’un ajuntament és garantir el funcionament de la ciutat i el benestar
dels ciutadans. Però en aquest pressupost hi ha partides que no són prioritàries, per la
qual cosa creiem que s’haurien de suspendre algunes partides i destinar més recursos
cap als ciutadans que més ho necessiten.
A causa de la crisi hi ha gent que ho està passant realment malament i en som tots
conscients. Famílies que han de recórrer a mil finestres i fer un munt de sol·licituds per
obtenir i sumar diferents ajuts o prestacions socials per poder mal viure. Per posar un
exemple de la mala gestió de les administracions públiques, degut a la falta d’un salari
social que garanteixi una supervivència digna per a totes les persones, ens trobem amb
una quantitat d’entitats públiques administratives fraccionades per a cada tipus de
prestació o ajut, com ara el SOC, l’Agència de l’Habitatge o el Departament de Benestar
i Família o el d’Empresa i Ocupació, el Consell Comarcal, etc. Amb tal quantitat
d’administracions públiques, s’ha anat creant una càrrega tan elevada de recursos
econòmics que gairebé supera en cost de funcionament les pròpies ajudes que
finalment s’acaben atorgant a les persones que més ho necessiten. Aquest és el més
clar exemple d’una mala gestió que va des del govern central fins als municipis, que
som els ajuntaments. A més, a la gent que ho està passant malament, a part de
desconèixer moltes d’aquestes ajudes que es donen, els suposa un calvari i una
autèntica marató a l’hora de sol·licitar els diferents ajuts.
Aquest pressupost comporta milions d’euros. No sé si vostès saben el que significa un
milió d’euros, perquè segurament una persona que a dia d’avui no té un lloc de treball o
està cobrant 600 o 700 euros de salari mensual, segurament no té la mateixa percepció
que poden tenir vostès de què és un milió d’euros. Amb això vull dir que si algú de
vostès agafa aquest pressupost municipal i mostra a les famílies que ho estan passant
pitjor les partides que hi ha incloses, crec que saben quina seria la seva reacció. Per
aquest motiu considero que no és necessari entrar en els detalls sobre quines partides
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no són vitals en la conjuntura actual per al funcionament de la ciutat i el benestar dels
seus ciutadans. Vostès ja les saben i quedaran en la seva consciència.
El nostre grup municipal votarà contràriament al punt 1 de l’ordre del dia. Tenim present
també que ara hi haurà el procés d’al·legacions i serà llavors quan podrem entrar a
concretar. En referència als punts 2 i 3, pensem que són temes delicats perquè parlem
de persones. Són temes que s’ha d’estar dins del govern per poder-ne fer una valoració
més objectiva. Si governéssim en aquest Ajuntament el reorganitzaríem de dalt a baix
com mai s’ha fet, per poder tenir una administració més eficient i més productiva en els
recursos humans per tal d’oferir un millor servei als ciutadans. Tenim present que al
punt 2 hi ha augments de sou i que el personal encarà tindrà més càrrega de feina,
arran de l’amortització de places, i que no hi ha hagut acord amb la part social. És per
això que votarem contràriament al punt 2 i ens abstindrem al punt 3.
En relació amb el punt 4, respecte al pagament de la factura de l’edifici de El Rengle,
des del nostre grup entenem que una cosa és el cost, que és el que algú està disposat a
pagar i ho accepta, i una altra cosa és el valor real d’allò que compra o contracta. Per
tant, nosaltres no podem votar favorablement a aquest punt perquè estaríem acceptant
que val aquest preu. El cost d’una construcció es pot veure alterat per negligència del
comprador o per altres causes, com ara l’adjudicació de contractes amb irregularitats. A
més, estic segura que qualsevol ciutadà que passi a dia d’avui pel Rengle no veu per la
zona cap edifici d’aquest preu. Podríem convidar l’Ajuntament a posar-hi una etiqueta
penjada perquè almenys la gent sàpiga localitzar què és el que ha costat tant en
aquesta ciutat. Finalment, si al seu dia es va decidir construir aquest edifici amb l’excusa
de fer revifar la ciutat, com bé va dir l’antic govern, i que era una necessitat a la ciutat
perquè hi havia gent interessada a instal·lar-hi les seves empreses, nosaltres ens
preguntem per què no se’ls va demanar unes arres de compromís abans d’iniciar les
obres. És per això que hi votarem també en contra.

Al senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, li hagués agradat que la Sra. Regidora hagués explicat el punt 4.
Nosaltres volem parlar de Mataró i no parlarem ni d’anteriors governs ni dels governs
d’altres ciutats. El que volem és fer un exercici de possibilisme i responsabilitat perquè
creiem que és el millor per a la ciutat. És molt fàcil demanar que hi hagi més despesa o
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queixar-se que augmenten els ingressos per pagar aquesta despesa a base de pujar
impostos, però el que tenim a dia d’avui és un pressupost que ve molt marcat per dos
plans d’ajust: un que es va fer al juliol del 2012 i un altre que es va fer al setembre del
2013. I també ve marcat també pels incompliments d’algunes administracions amb
aquest Ajuntament i amb el món local. I també per altres qüestions més que tenim
pendents, com per exemple el 1.400.000 euros que haurà de cobrar Fomento quan
s’acabi el contracte de neteja i recollida de la brossa de la ciutat al juny d’aquest any, o
també pel tema del dèficit del Mataró Bus, ja que som incapaços d’aconseguir
augmentar el nombre de viatgers de pagament. Aquest és el pressupost que hi ha,
segurament no el que faríem, però sí que és el que hi ha. És per això que em molesta
que grups que han tingut responsabilitats de govern i que, per tant, tenen incidència
directa en el que passa en aquest pressupost, ara facin veure que per aquí no han
passat. S’hauria de fer una mica d’autocrítica.
Respecte al punt 1, nosaltres ens hi abstindrem. Comencem el camí, ja que tenim un
període per fer al·legacions i intentar plasmar alguna de les coses que es demanaven.
No és un xec en blanc ni estem d’acord amb el pressupost que vostès presenten, però,
com que ens estimem la ciutat i la realitat de Mataró és la que és, farem aquest exercici
d’abstenció per col·laborar en què aquest pressupost comenci a caminar. D’aquí a un
mes i escaig en tornarem a parlar. Quant a les formes i donat que en anteriors ocasions
el PAM s’havia treballat des de bon començament i no d’aquesta manera, no
m’agradaria trobar-me amb que quan fem al·legacions o propostes de PAM algú ens
vingui a dir que ja està pactat amb la ciutadania i negociat i que, per tant, no es poden
acceptar. No entenem aquesta manera de funcionar i no ens agrada.
En relació amb el punt 2, al capítol 1 de Despesa, vostès fan un pressupost que
disminueix un 0,9%. És a dir, al final, després de parlar d’integració, de ser més
eficients, etc., el que fem és una partida de 46 milions reduir-la només 400.000 euros.
Això és el que s’està fent en realitat. És cert que venim obligats per les amortitzacions i
pel Decret del govern de l’Estat, que ens obliga a no cobrir certes places, però al final,
resulta ben poca cosa.
Això ho lligo amb el punt 3. Per ser valents, el que hauríem d’haver fet és pràcticament
reduir aquest punt tercer a zero i culminar la integració de Mataró Ràdio o de Mataró
Audiovisual dintre del projecte d’M1TV. Ja sé que hi ha dificultats tècniques o legals,
però al final nosaltres tenim tot el tema que fa referència a la ràdio i el 80% del que fa
referència a la televisió. Aprofundim aquí i el mig milió que tenim de pressupost, que en
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bona part aporta l’Ajuntament, destinem-lo a això. Respecte d’aquest tema hi votarem
que no, perquè pensem que s’ha de ser imaginatius i valents.
Pel que fa a l’operació de l’edifici del Rengle, hi votarem favorablement. Em recorda
molt el tema del restaurant del TecnoCampus. Es tracta d’una partida que afecta molt
considerablement el pressupost que aprovem avui. L’afecta tant que si tinguéssim en
compte el que hem cobert amb IVA (25 milions), tindríem la mateixa aportació que fa
l’Estat a aquest Ajuntament, que és dues vegades i mitja la que fa la Generalitat. Avui
estem intentant arreglar un problema greu que tenim. Algú al seu dia va decidir que
aquest Ajuntament havia d’invertir en un edifici que al final ha sigut una ruïna absoluta.
La construcció de l’edifici acaba el 31-5-2010, i l’empresa es despista i presenta tard i
malament una factura i estem dos anys donant la volta a aquesta factura. Hi ha un debat
i no ens acabem de posar d’acord sobre l’IVA que s’ha de pagar i finalment s’arriba a un
acord que ara té conseqüències per a la ciutat. I què ha passat amb l’edifici? Que no
l’hem pagat. Que ens hem gastat la meitat de la hipoteca per fer-lo i que, a més, la part
que hem venut ja no ens ha servit per pagar-ho. Això ens hipoteca profundament el que
es pot fer. A més, aquest edifici es va pensar a pagar-lo pel mètode alemany. M’he
informat del tema i hi ha un assessor jurídic de Comissions Obreres que en parla i diu
que el mètode alemany es va fer per fer infraestructures i comunicacions, que es va
pensar a fer-ho precisament amb comunitats autònomes o estats i que en el seu
moment ni el govern del PP ni el Socialista van desenvolupar com s’havia de reflectir
aquest mètode en l’àmbit de les entitats locals. Aquest informe diu: “El porqué no se ha
desarrollado este sistema para la administración local es claro, pues de haberse hecho
posiblemente ayuntamientos como Marbella se habrían endeudado para unas cuantas
generaciones, pues el hecho de que el importe de las obras lo adelanten las empresas
privadas no significa que no se les tanga que pagar después, con los intereses
correspondientes. (...) El sistema se podrá llevar a cabo si nuestras autoridades
convencen a algún funcionario cauto que firme y fiscalice la conformidad del expediente.
En ese caso, claro que lo harán. Sin embargo, no creo que el Tribunal de Cuentas lo
aprobara.” Aquest ha estat un mal negoci i el que fem ara és donar solució a un tema
que ens podria hipotecar per generacions.
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La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, comença
recordant que avui es porta a aprovació el pressupost de l’Ajuntament i aquest fet per si
sol ja és molt positiu. La darrera vegada que vam debatre sobre el pressupost va ser al
gener del 2012, per tant, celebrem que avui tornem a realitzar aquest debat, i esperem
que la seva conseqüència sigui el resultat del treball conjunt i del consens, amb la
màxima voluntat de rigor tècnic, transparència i diàleg. És un pressupost que torna a
venir per separat de les ordenances fiscals, és a dir, dels ingressos que l’Ajuntament pot
generar per si mateix. Tanmateix, el nostre grup ja va fer l’exercici de responsabilitat de
votar-les a favor el passat desembre, després de treballar-les i acordar-les amb el
govern municipal, amb la voluntat de poder garantir aquesta font d’ingressos propis.
És també un pressupost determinat per diversos factors:
En primer lloc, per una conjuntura actual molt difícil que es perllonga des de fa anys.
En segon lloc, per uns plans de sanejament de tot el Grup Ajuntament, que van ser
actualitzats a mitjan any passat i als que sempre hem donat suport.
En tercer lloc, un conveni per resoldre el pagament de les obres de l’edifici del Rengle,
que malgrat s’ha fet esperar molt en el temps, finalment s’ha aconseguit. Volem agrair a
l’equip negociador la feina feta, perquè ha donat com a resultat un bon acord que fa
possible el pagament d’unes obligacions contretes arran de l’obtenció d’un actiu
important al servei del desenvolupament econòmic de Mataró. Per això hi donem suport.
És un edifici de negocis que ha suposat una important inversió, fruit d’una decisió presa
fa molts anys en un context econòmic molt diferent a l’actual, però del que cal recordar
que se n’obtenen rendiments importants a través de la venda i el lloguer dels seus
espais —tenim un 70% d’espais ocupats— i a través dels tributs que paguen a la ciutat.
I que, en justícia, ens agradaria conèixer el global de l’operació, motiu pel qual s’ha
demanat aquesta informació. A tot això cal sumar també l’ocupació que les activitats
econòmiques instal·lades en aquests espais generen, perquè donen feina a centenars
de persones. Hores d’ara s’ha convertit en una eina útil per fer front a la difícil conjuntura
socioeconòmica actual. L’obtenció d’aquest difícil conveni és important perquè demostra
que treballant i esforçant-nos per treure consensos els acords arriben. Cal evitar
l’alarmisme i treballar des de la responsabilitat i el compromís envers la ciutat, trobant
solucions per contribuir tant com es pugui per generar oportunitats que ens ajudin a
superar aquesta conjuntura.
Aquest també és un pressupost que ha comptat amb un procés de participació amb
força reunions. Som a l’oposició, però el nostre objectiu continua sent treballar en interès
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de la ciutat. Ser útils als mataronins. Malgrat la nova Llei estatal de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, que limita molt la voluntat de servei públic de
l’administració local, continua sent imprescindible continuar en primera línia, atendre els
problemes de la ciutadania i donar resposta a les seves necessitats. En aquest esforç
diari ens trobaran.
Així, les nostres prioritats són:
1. L’ajut a la gent que més ho necessita, per evitar l’exclusió social.
2. Impuls de polítiques en favor de la generació d’ocupació.
3. Convivència
4. Seguretat
5. Millora de l’espai públic
6. Educació
7. Garantir el futur amb apostes com el Pacte Econòmic i per l’Ocupació, el Mataró
Marítim, la reindustrialització o les infraestructures.
En aquests àmbits se centraran les nostres propostes, que esperem que puguem
treballar amb el govern municipal, a diferència del que ha passat fins ara, per enriquir la
proposta de pressupost que avui vostès ens presenten. Nosaltres exercim el nostre
compromís envers la ciutat i reclamem al govern municipal el mateix compromís, que
per a nosaltres en aquest punt significa que s’esforci per generar diàleg i treball conjunt.
Actuarem com fins ara, des de la responsabilitat i la coherència; estem disposats a
acompanyar-los i donar-los suport, en el camí del consens i la responsabilitat, per
transmetre un missatge positiu i ferm que permeti lluitar per superar les nostres
dificultats. Que permeti també l’estabilitat de la ciutat. 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.
Pel que fa a la proposta de plantilla i relació de llocs de treball, sempre els hem dit que
el govern municipal té la potestat per poder definir i aplicar l’estructura que cregui més
adequada per desenvolupar les seves polítiques. És una eina bàsica per poder executar
els seus objectius. Respectem les seves decisions, però no compartim alguns dels seus
plantejaments. Per exemple, vostès prioritzen els canvis i les millores en l’àmbit directiu
o de comandament: un nou tècnic de suport a Alcaldia o la reestructuració en la
coordinació de l’àrea de Serveis Territorials. Fa sis mesos que van crear la figura de
l’adjunt a la coordinació per a l’àmbit urbanístic i ara hi ha un increment retributiu.
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També valoren alguns llocs de treball però no d’altres, quan ara hi ha molta gent que
està anant més enllà del que estrictament queda reflectit en el llistat de tasques pròpies
al seu lloc de treball. Creen també la figura del gestor energètic, quan ja tenim a la casa
un lloc de treball que està duent a terme bona part d’aquestes funcions. Sense oblidar
l’últim informe signat pels sindicats, on posa de manifest el seu desacord amb la
proposta que presenta el govern. Tanmateix, valorem molt positivament que per fi hagin
decidit atendre la nostra petició de reforçar els recursos destinats a l’atenció directa a la
ciutadania i que aquest any cobreixin les vacants existents actualment i les que es
puguin produir durant l’any a la Policia Local. Trien vostès una fórmula com és la
comissió de serveis, que genera incerteses, però que ara ens permet avançar mentre
no activem mesures més estables. Tot i això, lamentem haver arribat a aquesta situació
i haver perdut tant de temps per resoldre aquest tema. Finalment, no ens ha agradat
que en un tema tan important com aquest s’hagi informat amb tan poc temps la resta de
grups municipals. Aquesta precipitació fa molt difícil un treball conjunt amb totes les
parts, el diàleg i el consens. En definitiva, valorant el global de la proposta per nosaltres
significa un avenç però no la podem compartir en la seva totalitat. És per això que el
nostre grup s’abstindrà en aquest punt. Queda molt per fer i els instem a continuar
treballant amb els representants dels treballadors municipals per continuar avançant en
la millora en aquest àmbit tan fonamental per a la nostra organització, com és l’equip
humà. Pel que fa a la plantilla i relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual, el
nostre vot serà afirmatiu, perquè valorem que mantenen la plantilla que en aquests
moments hi ha destinada.
Volem agrair molt la tasca dels tècnics municipals, la seva implicació i esforç, que cada
dia busquen solucions per superar les dificultats, i, en especial, a l’equip econòmic,
encapçalat pel seu director.

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, agraeix
l’esperit constructiu, sobretot de les formacions que s’hi abstindran, i passa a aclarir
algunes afirmacions que s’han fet. Aquest vot de confiança permetrà tirar endavant
aquest pressupost, que, alhora, ens situa i ens permet tocar terra en relació amb el
problema del Rengle i a partir d’aquí la ciutat pot tornar a mirar endavant.
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Respecte al foment de l’ocupació que ha esmentat el Sr. Martínez, val a dir que als
programes de foment de l’ocupació es destinen específicament 1.400.000 euros. Però
també hi ha moltes maneres de fomentar l’ocupació que no estan incloses aquí. Per
exemple, tot el tema de les aportacions al TecnoCampus: si allà hi ha vivers, si allà es
dóna formació universitària, etc., on és la línia per dir que això és foment de l’ocupació o
no? El foment de l’ocupació es vehicula de moltes maneres.
Pel que fa al tema de les neteges, la informació que li he passat aquest migdia són 9
pàgines referents a un aclariment que vostè em formulava divendres passat.
Quant a les despeses socials, què no ho és en un pressupost municipal avui dia? La
Policia no és social? Parcs i Jardins? Tot és social. El primer grup de despeses és
Ensenyament i una de les partides que més augmenta és la de Benestar Social. Al
capdavall, doncs, hi ha moltes maneres d’incidir en tot allò social.
En relació amb la plantilla, no és veritat que es treguin recursos dels nivells de base dels
treballadors de l’Ajuntament per passar-los a dalt. En el tema de la reordenació de
PUMSA, els diners acaben venint de la plaça de Gerent de PUMSA. Crec que eren
140.000 euros, i d’aquí 17.000 van per al coordinador de Serveis Territorials, etc. Això
dóna 100.000 euros que es destinaran a altres retribucions, però no és despesa nova. I,
fins i tot, en aquesta reordenació de càrrecs hi ha un petit estalvi.
Respecte a Ensenyament, els diners surten de no cobrir la part administrativa
d’Ensenyament, que s’assumeix per part de Serveis Centrals, i aquesta dotació és la
que permet reordenar i crear aquests tres caps de servei, que són persones que ja feien
aquesta feina i així les seves fitxes de treball quedaran endreçades.
Quant a l’externalització, creem una plaça de l’Oficina de Turisme que ara l’està oferint
una empresa. Aquí estem fent el contrari, doncs, ja que és una internalització. És veritat
que en la mesura en què no puguem augmentar plantilles, hi haurà serveis que els
haurem d’externalitzar. Aquesta és una llei d’obligat compliment i hem d’amortitzar les
places, vulguem o no, excepte les de Policia i el 10% que es poden reposar. Tot plegat
és un 1% de plantilla aquest any; són unes 11 persones d’una plantilla de 1.100
treballadors. I no estem enviant-les a l’atur, són persones que s’estan jubilant i no són
reposades. És a dir, no creem aturats nous.
Pel que fa a les amortitzacions dels educadors, hi ha 7 places vacants. D’aquestes 7,
n’amortitzem només 3 i ens en guardem 4, que es podien haver amortitzat, però si ens
repunten les matrícules tindrem això reservat.

22

D’altra banda, el gestor energètic és per a una sèrie de projectes mediambientals que
de vegades s’encarreguen a empreses externes i que moltes vegades tenen una
dimensió tan transversal que seguir aquests projectes és complicat i aquest és l’objectiu
del gestor. El servei està convençut que es podrà justificar la retribució de la persona
que faci aquesta feina amb els estalvis aconseguits en qüestió energètica.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, respon que una part de despesa del deute públic va sobretot als bancs, en què
la part d’amortització sí que potser ha disminuït, però els interessos han augmentat.
D’una o altra manera, diner públic dels ciutadans de Mataró va no només a aquestes
empreses financeres, sinó també a totes les multinacionals que a través
d’externalitzacions gestionen serveis públics de la ciutat. Respecte a la indemnització a
PUMSA, que vostès mostren com un estalvi, jo no el veig enlloc —amb les despeses de
la nova plaça, de l’interventor, etc.—, com a mínim aquest any 2014 no hi ha estalvi.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa, respon al Sr. Reixach que al llarg de tota la seva
intervenció ha planat l’esperit constructiu, malgrat que el seu grup no acaba d’estar
massa d’acord amb les maneres de fer del govern. Ja sé que hi ha un milió més a
foment de l’ocupació, però que l’aporta el SOC, bàsicament. I jo fa uns dies vaig
demanar al Sr. Rey —a qui agraeixo la rapidesa amb què m’ha contestat— tots els
programes subvencionats pel SOC, precisament per no fer un discurs que es repetís i
que no s’ajustés a la realitat. Llegint diu:
“En el foment de l’ocupació l’any 2012 eren 2.422.000 euros els que es van aportar. I
ara estem en 1.321.000”. Per tant, jo reclamo al govern, en la mesura del possible, que
negociï una major quantitat.
En el discurs he obviat la part que teòricament ja cobririen aquests programes
d’ocupació, en tant que incentiven la contractació, i m’he adreçat més aviat a l’aposta
per a empreses que poden generar l’ocupació d’una manera directa, i he parlat del
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tercer sector. Aquesta seria la nostra opció. L’Ajuntament també ha d’intervenir
directament en l’ocupació.
Respecte a les despeses socials, ens referim bàsicament a les que es destinen a
atendre les necessitats de les persones que pitjor ho estan passat. Sí que és veritat que
hi ha un augment de Benestar Social del 5,68%, però per nosaltres no és suficient
davant d’altres augments, com el de la partida dedicada a Esports, que puja un 29,66%.
Crec que aquesta diferència s’hauria de replantejar des del govern.
Finalment, esperem que siguin receptius a les propostes que nosaltres els farem.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, manifesta que abans no ha volgut entrar en despeses concretes, algunes de
les quals li semblen luxoses —com la partida de la Casa de la Cultura Popular—, ni ha
volgut parlar de 14.000 aturats que podrien ser 13.000 si avui tinguéssim una empresa
funcionant al centre de Mataró.

El senyor Joan Mora, alcalde president, en primer lloc agraeix l’esforç de tothom durant
aquests gairebé dos anys i mig. Dos anys i mig de paciència per anar de mica en mica
resolent una situació complicada, en un entorn més complex encara. És cert que potser
l’etapa anterior ens ha deixat a tots les coses molt complicades, però també he d’agrair
que a l’hora de la veritat tothom s’hi posi per fer el màxim esforç per resoldre els
problemes. Crec que aquest és un pressupost sòlid. És el pressupost que ens rellança
des del punt de vista que ja toquem el ferm físic, en el sentit que hem arribat a un acord
in extremis, és cert, amb la companyia Fomento per resoldre, o almenys donar viabilitat,
a la situació que anava generant un deute de 108.300 euros cada mes.
Aquest acord no ha sigut fàcil. S’ha hagut de treballar molt i l’equip negociador ha hagut
de discutir de valent. D’altra banda, quan algú qualificava l’empresa d’adversari
formidable, no podem oblidar que se li devien molts diners i que era de justícia que se’ls
tornés. Crec que hem arribat a un bon equilibri. No em referiré al que ja vaig dir, però
penso que és positiu el fet que siguem capaços de donar-nos un marge amb tres
opcions: pagar-ho de cop si som capaços d’obtenir el crèdit tot d’una, pagar-ho en
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quatre anys si és possible o pagar-ho en vuit anys en el cas que l’accés al crèdit continuï
sent tan restrictiu. Al final el pagament de la factura s’haurà de fer accedint a nou crèdit.
Però si no podem accedir a un crèdit bancari, haurem de fer l’esforç des de
l’Ajuntament, portant una vuitena part d’aquest deute en els propers vuit anys. Penso
que aquest serà un esforç que no només haurem de fer nosaltres com a electes en
aquests moments, sinó també els propers consistoris. És un exercici de responsabilitat
que agraeixo a tots els que han dit que hi donarien suport. D’alguna manera, hem
buscat entre tots una fórmula amb sentit comú per trobar-hi una sortida.
A partir d’ara, hi ha un abans i un després d’aquest pressupost, perquè tots aquells
núvols que hi podia haver a l’hora de negociar amb entitats financeres o proveïdors
quina era la situació de l’Ajuntament de Mataró, en aquests moments es demostra quina
és la seriositat i el compromís de tots els grups polítics. Hem sigut capaços de posarnos d’acord per trobar una sortida, encara que ens hagi costat molt de temps.
Deixarem a aquests nous consistoris que sortiran uns deutes però encarrilats, uns
deutes assumibles que l’Ajuntament de Mataró afrontarà, això sí, a base d’esforç,
perquè cada euro que paguem per compte de la companyia PUMSA és un euro de
menys que anirà als serveis de la ciutat. D’altra banda, si som capaços de vendre
alguns dels actius de PUMSA, és possible que puguem recuperar aquests diners al més
aviat possible.
Pel que fa al pressupost, és el pressupost més social que som capaços de fer un cop
deduïm aquelles factures absolutament indestriables i ineludibles. És a dir, un cop treus
els salaris i sous compromesos, i els contractes compromesos, la resta se’n va
pràcticament tot a una inversió social que ens permeti contenir a la ciutat tanta
necessitat com hi ha.
Vostès parlaven del 21,5% d’atur. És una taxa de la qual no ens sentim contents i hem
de fer tot el possible, mitjançant totes les fórmules possibles, per resoldre aquest
problema. No crec que les millors fórmules siguin les “polítiques actives”, sinó que
siguem capaços de fer coses com les que fem avui: donar confiança a la societat civil
perquè continuï generant ocupació. És molt més important que la societat civil, amb tot
l’entramat d’autònoms, petites i mitjanes empreses, trobi un marc tant financerament
com de clima de confiança adient per generar ocupació, que no pas que l’Ajuntament
contracti a 10 o 15 funcionaris més. Si els necessitem, es farà quan es pugui. De
moment, s’amortitzen places però no es fa fora a ningú.
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Respecte a si s’estalvia o no s’estalvia, no hi ha cap reestructuració que porti a l’estalvi
el primer dia ni el primer any. Vindrà a mig termini. Ho vam dir quan vam fer l’absorció
dels organismes municipals tots dins l’Ajuntament, és a dir, quan vam absorbir Cultura,
Ensenyament, Esports i l’antic IMPEM. Això trigarà. Són 400.000 euros en aquest
moment. És poca quantitat, és cert, i segurament trigarem a veure aquests estalvis.
Però també és important el que hem fet amb el grup PUMSA, fer-lo treballar més
activament enganxat al que és l’Ajuntament de Mataró i els Serveis d’Urbanisme. Si
vostès miren algun d’aquests comptes que no els sortien és perquè hi ha un bon tècnic
que retorna a l’Ajuntament de Mataró, recupera la seva plaça i, per tant, l’hem
d’admetre; i ho fem contents perquè és un bon tècnic amb molta experiència.
Per tant, al final d’aquest pressupost el fet més important és que estabilitzem la situació
municipal, que entre tots som capaços de trobar sortides i que aquest govern escolta les
coses que vostès ens proposen, i en tot allò que els puguem satisfer ho farem i ho
continuarem fent, com hem fet fins ara.

Ara hauríem de passar a la votació dels dictàmens que es portaven a aprovació en
aquest Ple.

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

1

- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER L’EXERCICI 2014
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“Relació de fets
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L'art. 164.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost general, en el qual
s’integraran el Pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms
dependents d’aquesta i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats
mercantils amb capital social íntegre de l’entitat local.
En data 9 de gener de 2013, d’acord amb l’art. 73 del ROM, va ser aprovat per Decret
del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana l’avantprojecte del
Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2014.
Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple que s’adopti els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment 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

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

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

140.040.909,42

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

Aigües de Mataró, SA
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Ingressos:

16.069.219,66

Despeses:

14.744.772,00

Ingressos:

16.661.478,00

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

Segon.- Exposar al públic el Pressupost general aprovat inicialment durant el termini
de quinze dies, segons determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Tercer.- 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.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió.
Vots en contra:

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

Abstencions:

13,

corresponent als membres del grup municipal

Socialista

(6),

corresponent

municipal

del

Partit

als

Popular

membres
de

del

Catalunya

grup
(5)

i

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
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Direcció de Recursos Humans

2

-

APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ PER A L’ANY 2014.
El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“Pel que fa referència a la plantilla de personal, l’article 26 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, especifica que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa
sessió en que s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les
retribucions del personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels
documents que integren el pressupost.
L’article 25 Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que la Plantilla del Personal
de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos,
escales, subescales, classes i categories de les places en que s’integren els
funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació
d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup a que pertanyin d’acord amb la titulació exigida per al seu
ingrés (A1, A2, C1, C2, AP).
S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la representació dels/
de/les treballadors/res en sessions de mesa negociadora conjunta de dates: 27 de
novembre de 2013, 2, 4, i 9 de desembre de 2013, 21 i 23 de gener de 2014,
segons es recullen en les actes corresponents i que s’incorporen al present
expedient.
D’acord amb els informes tècnic i jurídic, la plantilla de personal de l’Ajuntament de
Mataró que actualment es presenta a aprovació preveu sobre l’actual les següents
modificacions:
Plantilla de personal laboral:
-

Amortització d’una plaça de peó, grup AP.
Amortització d’una plaça d’administratiu/va, grup C1.
Amortització de tres places d’educador/a 1r cicle Educació Infantil.
Amortització d’una plaça de professor/a titular secundària A, grup A1.
Incloure observacions a la plaça de tècnic/a mig oficial administratiu/va.
Incloure observacions a places d’àmbit administratiu (segons informe del
Servei de Desenvolupament i Organització).
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-

-

Esmena d’un error material categoria places d’Educador /a 1r cicle
Educació Infantil segons informe del Servei de Desenvolupament i
Organització).
Reconversió d’una plaça de netejador/a, grup AP, en una plaça de
tècnic/a mitjà/na, grup A2.
Reconversió d’una plaça de treballadora/a familiar , grup C2, en una plaça
d’auxiliar administratiu/va, grup C2.
Reconversió d’una plaça d’educador/a 1er cicle Ed. Infantil, grup A2, en
una plaça de tècnic/a mitjà/na de promoció de ciutat i comerç, grup A2.

Plantilla personal funcionari
Amortització d’una plaça de tècnic/a superior informàtic/a, grup A1.
Amortització de tres places d’administratiu/va, grup C1.
Amortització d’una plaça d’arquitecte/a, grup A1.
Reconversió d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a, grup A2 (és previst que el
seu ocupant es jubili el dia 2 de febrer de 2014).
- Reconversió d’una plaça d’agent de la Policia Local, grup C2, en una
plaça de caporal de la Policia Local, grup C2.
- Creació d’una plaça d’auxiliar tècnic/a, grup C1.
- Canvi d’escala d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, grup A2 de
l’Escala.
d’Administració General a l’Escala d’Administració Especial, subescala de
Serveis
Especials, classe de Comeses Especials.
-

Plantilla personal eventual:
-

Canvi denominació de la plaça de coordinador/a Àrea de Serveis Territorials
i Via Pública per la denominació de coordinador/a Àrea de Serveis
Territorials.

Respecte a la relació de llocs de treball, l’article 29 i següents del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, i l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya, regulen les qüestions relatives a la relació de llocs de treball i la
seva modificació.
D’acord amb l’informe tècnic del Servei de desenvolupament i organització de la
Direcció de Recursos Humans de data 21 de gener de 2014, es proposen les següents
modificacions respecte la relació de llocs vigent.
-

Creació del lloc de treball de cap de secció d’Educació Infantil
Creació del lloc de treball de cap de secció d’Escolarització i Centres
Creació del lloc de treball de cap de secció de Programes Educatius
Creació del lloc de treball de tècnic/a de suport alcaldia
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Modificació lloc de treball de coordinador Area Serveis Territorials i Via
Pública
Creació lloc de treball de Gestor Energètic
Creació lloc de treball d’auxiliar d’informació turística.
Reconversió del lloc de treball de Cap de Projectes Estratègics d’Alcaldia al
lloc de treball de coordinador/a Àrea de Via Pública i Equipaments Municipals.
Modificació del lloc de treball de Director/a Serveis Econòmics i Intervenció
Supressió del lloc de treball de treballador/a familiar centre acollida
S’incorpora a aquesta proposta plenària els informes tècnic i jurídic referent a la
modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2014, que justifiquen i avalen
la proposta, juntament amb la següent relació de documents:
Annex A: Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a
l’any 2014.
D’acord amb l’art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, és competència del ple
de la Corporació l’aprovació de la plantilla del personal al servei de l’ens local.
Per tot l’anteriorment exposat, al Ple proposo l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any
2014 amb el detall que figura en els següents annexes:
a. Plantilla de funcionaris
Annex I: Plantilla de funcionaris ordenats per escales, subescales, classes i categories.
b. Plantilla de laborals
Annex II: Plantilla de personal laboral ordenats per grups de titulació i categoria
laboral.
c. Plantilla d’eventuals
Annex III: Plantilla personal eventual
Segon.- Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any
2014, d’acord amb el detall que figura a l’annex A.
Tercer.- Publicar l’annex I de la plantilla de funcionaris; l’annex II de la plantilla de
laborals i l’annex III de la plantilla d’eventuals al BOPB i al DOGC i trametre’n còpia
a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Publicar l’annex A referent a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament
de Mataró al BOPB.”
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ANNEX I

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI

Escala / Subescala / Classe
Hab. Estatal
Secretari/a
Interventor/a
Tresorer/a

Grup

N. Places

Vacants

A1
A1
A1

1
1
1

0
0
1

TOTAL

N. Places
148

Escala / Subescala / Classe
Administració General
Subescala Tècnica
Tèc.Administració General

Subescala Administrativa
Administratius/ves

Subescala Auxiliar
Auxiliar A.G.

Subescala Subalterna
Conserge
Ordenança

Subescala Tècnica de gestió
T. Mig/tja Gestió AG

Subescala Tècnica

N. Places

Vacants

A1

21

2

Grup

N. Places

Vacants

C1

82

9

Grup

N. Places

Vacants

C2

30

14

Grup

N. Places

Vacants

AP
AP

7
1

7
0

Grup

N. Places

Vacants

A2

7

0

TOTAL

N. Places
362

Grup
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N. Places

Observacions

32

Grup

Escala / Subescala / Classe
Administració Especial

Vacants

Observacions

Observacions

Observacions
3 places a amortitzar: al
mes de juliol, octubre i
novembre 2014
Observacions

Observacions

Observacions

Vacants
56
Vacants

Observacions

TAE Arquitecte/a

A1

14

1

TAE Bioleg/òloga
TAE Economista
TAE Enginyer/a Superior
TAE Imatge
TAE Informació-Premsa
TAE Pedagog/a
TAE Psicòleg/òloga
Assistent/a Social
T.Mitjà Arxiver
T.Mitjà Graduat Social
TAE Arquitecte tècnic

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2

1
6
4
1
4
1
3
34
2
1
14

0
0
0
0
0
0
1
7
0
0
0

TAE Enginyer Tècnic

A2

11

3

Classe Comeses especials

Grup

N. Places

Vacants

Tècnic/a superior
Tècnic/a.superior informàtic/a
T.Mitjà Gestió

A1
A1
A2

16
6
7

5
1
2

T.Mitjà Informàtic

A2

6

0

T.Mitjà Salut
TM sistemes informació territorial
Tècnic/a mitjà/na
Tècnic/a mitjà/na comunicació
Tècnic/a prevenció riscos lab. B
Delineant
Tèc.esp.Compres
Tèc.esp.Informàtic
Tècnic especialista Consum
Tècnic/a esp. inspecció fiscal
Tècnic/a especialista
Tècnic/a especialista Cadastre
Tècnic/a especialista Manteniment
Aux.Tèc.Inspector
Auxiliar tècnic/a
Auxiliar de protocol i relacions públiques
Auxiliar de serveis

A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2

2
1
8
2
1
11
1
3
1
2
3
3
1
6
1
1
5

0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
1
1
1

Grup

N. Places

Vacants

A1
A2
C1
C1

1
2
3
7

0
0
0
0

1 plaça a amortitzar al mes
de juny de 2014

1 plaça a reconvertir a Tècnic/a prevenció riscos lab B
quan es jubili la persona
ocupant

Subescala Serveis Especials

Classe Policia Local i els seus vigilants
Intendent Major
Inspector
Sots-Inspector
Sergent
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Observacions

1 plaça amortitzar després
de procés selectiu Promoció
interna

Observacions

Caporal
Agent
Classe Personal d'Oficis

C2
C2

16
149

3
16

Grup

N. Places

Vacants

C2

1

0

Xofer Alcaldia

Observacions

ANNEX II
PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Grup

N. Places

Vacants

Advocat/da
Tècnic/a superior jurista
Psicòleg/oga
Tècnic/a Superior
Tècnic/a superior de gestió
Tècnic/a superior d'ocupació
Tècnic/a superior economista
Tècnic/a de cultura especialitzat/da

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

1
2
1
14
1
5
1
3

0
0
0
3
0
0
0
1

Prof. Titular secundària A

A1

83

11

Tècnic/a de cultura
Bibliotecari/ària
Prof. Titular secundària B
Mestre Adults
Tècnic/a mitjà/na programes educatius
Animador/a sòcio cultural B
Educador/a social B
Director/a de mercats
Tècnic/a mitjà/na ocupació
Tècnic/a mitjà/na de promoció de ciutat i comerç
Tècnic/a mitjà/na de salut
Tècnic/a mig arts escèniques
Tècnic/a mig manteniment i serveis
Tècnic/a Mig/tja Manteniment
Tècnic/a mig/tja S Personals
Tècnic/a mitjà/na serveis personals de programes
Tècnic/a mitjà/na
Educador/a de 1r cicle ed. Infantil
Tècnic/a especialista programes educatius

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1

4
1
25
13
2
4
15
1
15
7
1
1
1
2
6
2
11
90
3

2
0
8
4
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
3
23
3

Tècnic/a mig/ oficial administratiu/va

C1

1

0

Cap de Colla
Capatàs
Oficial 1a.

C1
C1
C1

4
7
25

0
1
4

Administratiu/va

C1

9

1

Categoria
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Observacions

1 plaça a amortitzar al mes de juliol 2014

1 plaça a funcionaritzar

A reconvertir a auxiliar administratiu/va, plantilla funcionaris un cop quedi vacant

1 plaça a amortitzar al febrer
de 2014

Administratiu/va Of. 1 INS

C1

1

0

Administratiu/va UC

C1

5

0

Oficial 1a. Administ.

C1

1

0

Oficial 2a. Administ.

C1

2

0

Oficial sanitari
Tècnic Aux. Prog.
Tècnic/a auxiliar de fires
Tècnic/a auxiliar biblioteca
Tècnic/a auxiliar arts escèniques
Tècnic/a auxiliar infraestructures
Tècnic/a auxiliar de cultura
Tècnic/a de suport
Tècnic/a especialista
Tècnic Esp.Gestió
Tècnic Esp.Insp.Consum
Tècnic Esp.Joventut
Tècnic/a esp Serveis Personals
Tècnic/a especialista de programa

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

1
1
1
15
1
1
1
2
8
1
1
1
1
3

0
0
0
8
0
0
1
2
3
0
0
0
0
3

Cap de conserges

C2

1

0

Agent Executiu

C2

5

0

Aux.Administratiu/va

C2

11

2

Auxiliar administratiu/va INS

C2

1

0

Auxiliar administratiu/va CFA

C2

1

1

Auxiliar administratiu/va UC

C2

4

3

Ajudant de serveis (Teatre)
Ajudant de serveis
Auxiliar de serveis
Oficial 2a.
Telefonista
Treballador/a Familiar
Taquiller/a
Conserge

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
AP

3
13
32
4
1
8
1
7

1
6
13
1
0
0
0
1

Conserge-mantenidor

AP

13

10

Peó especialista
Peó de mercat

AP
AP

17
1

0
0

Peons

AP

5

5

Conserge CEIP/CFA
Conserge INS
Netejador/a

AP
AP
AP

25
4
2

10
3
0
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A reconvertir quan les places
quedin vacants
A reconvertir quan les places
quedin vacants
A reconvertir quan les places
quedin vacants
A reconvertir quan les places
quedin vacants

1 plaça a amortitzar després
de Promoció interna
1 plaça a amortitzar després
de Promoció interna
A reconvertir quan les places
quedin vacants
A reconvertir quan les places
quedin vacants
A reconvertir quan les places
quedin vacants

11 places a amortitzar després de Promoció Interna

1 plaça a amortitzar gener
de 2014

ANNEX III

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL

Places

Denominació
Coordinador/a General
Coordinador/a Relacions Institucionals
Coordinador/a Àrea Participació i Serveis a les Persones
Coordinador/a Àrea Serveis Territorials
Coordinador/a Àrea Administraciói Atenció Ciutadana
Coordinador/a Àrea Promoció Econòmica i Innovació
Director/a d'Ensenyament
TOTAL PERSONAL EVENTUAL

1
1
1
1
1
1
1
7

Ocupades Vacants
1
1
1
1
1
1
1
7

0
0
0
0
0
0
0
0

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió.
Vots en contra:

6, 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).

Abstencions:

11,

corresponent als membres del grup municipal

Socialista (6) i corresponent als membres del grup
municipal del Partit Popular de Catalunya (5).

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL AUDIOVISUAL

3

-

APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS

DE TREBALL DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MATARÓ
AUDIOVISUAL PER A L’ANY 2014.
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El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent :
“El 9 de desembre de 2013 el Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, en
sessió ordinària, va aprovar el Pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball de
Mataró Audiovisual per a l’any 2014.
D’acord amb els Estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, i
Vist l’informe de la Gerent de Mataró Audiovisual, referent a la proposta d’aprovació
de la previsió d’ingressos i de despeses i de la plantilla i de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l’any 2014, i les posteriors modificacions,
PROPOSO al Ple de l’Ajuntament que adopti la resolució següent:
1.
Aprovar la previsió d’ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l’any
2014.
2.
Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per
a l’any 2014.
3.

Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.”

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL

pressupost
2013

proposta
pressupost
2014

a- Prestacions de serveis

65.000,00

40.000,00

c- Ingressos La Xarxa

11.500,00

35.500,00

Total 1- Import net de la xifra
de negoci

76.500,00

75.500,00

b- Subvenció Ajuntament

361.805,00

361.805,00

Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació

361.805,00

361.805,00

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL
Ingressos
1- Import net de la xifra de negoci

4- Altres Ingressos d'Explotació

Ingressos financers
12- Ingressos Extraordinaris
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Drets d'ús instal·lacions

17.143,40

20.454,81

Total 12- Ingressos Extraordinaris

17.143,40

20.454,81

455.448,40

457.759,81

1- Sous i S.Social M.Audiovisual

200.528,94

200.528,94

Total 3 - Despeses de personal

200.528,94

200.528,94

17.143,40

22.081,22

Renting equipaments

7.000,00

8.500,00

Reparacions i conservació

6.000,00

6.000,00

Gestoria

3.000,00

3.500,00

Contracte La Xarxa

3.000,00

10.000,00

Assessorament cap tècnic

6.000,00

6.000,00

182.529,00

165.546,12

Transports, locomoció

300,00

500,00

Campanya promoció

500,00

500,00

Neteja local

3.375,00

3.500,00

Telèfon

6.000,00

8.000,00

800,00

800,00

18.772,06

21.803,53

Prov. Tràfic i pèrdues incobrables

500,00

500,00

Total 6- Altres Despeses d'Explotació

237.776,06

235.149,65

TOTAL DESPESES

455.448,40

457.759,81

0,00

0,00

TOTAL INGRESSOS
Despeses
3- Despeses de Personal

4- Amortitzacions
6- Altres Despeses d'Explotació
a- Serveis exteriors

Contractes programes Mataró
Ràdio

Material oficina
Altres depeses

RESULTAT
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Plantilla per al 2014
Denominació
Tècnic Administració
Especial Informació

Grup Places FC
A1

1

1

Administratiu/va

C1

1

1

Tècnic de so

C1

3

3

Recepcionista

C2

1

1

6

1

TOTAL PERSONAL

CI

CE

VC

A

5

Llegenda:
FC Funcionari de carrera
CI Contracte indefinit
CE Contracte eventual
VC Vacant

RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 2014

Servei

1

MA

2

MA

3

MR

4

MR

5

MR

6

MA

Lloc
Gerent de
Mataró Audiovisual i
Direcció de
Mataró Ràdio
Responsable
d’Administració
Tècnic/a de
so 1
Tècnic/a de
so 2
Tècnic/a de
so 3
Recepcionista

Règim

Grup

Sou base
(€/any)

CD (€/any)

CE (€/any)

Complement
transitori
Escala

Classe

Categoria

FC

A1

15.073,10

L

C1

19.621,84

3.055,78

L

C1

15.265,50

2.617,58

1.388,24

L

C1

15.265,50

2.617,58

512,78

L

C1

13.349,42

2.290,40

Funcionari de carrera. Tècnic d’Administració Especial Informació
Batxillerat o COU o
FP2 o CFGS administració
FP2 o CFGS en tècnic/a de so
FP2 o CFGS en tècnic/a de so
FP2 o CFGS en tècnic/a de so

L

C2

13.197,66

2.264,22

FP1 Administració

11.372,76

VOTACIÓ: Ordinària
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23.971,36

AE

TS

F

L

Vots favorables:

14,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió.(8) i corresponent als membres del
grup municipal Socialista (6).
Vots en contra:

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

Abstencions:

6,

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).

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS

4

-

APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE

MATARÓ I FCC CONSTRUCCIÓN, SA SOBRE L’EXTINCIÓ DEL
DEUTE CORRESPONENT AL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DESTINAT A
USOS TERCIARIS A L’ILLA 3, PARCEL·LA III 1-3 DE L’ÀMBIT
DEL RENGLE A MATARÓ,

SUBSCRIT L’ANY 2007 ENTRE

L’EMPRESA MUNICIPAL PUMSA I FCC CONSTRUCCIÓN, SA.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent :
“Vist que el llarg procés de negociació amb FCC CONSTRUCCIÓN, SA efectuat per
PUMSA i el propi Ajuntament pel pagament de la factura derivada de la construcció
de l’edifici del Rengle, segons contracte signat el 5 de juliol de 2007.
Vist que el resultat de les negociacions és el document d’acord que figura a
l’expedient.
Vistos els informes favorables de l’interventor i del secretari.
Al Ple Municipal es proposa l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar l’acord entre l’Ajuntament i PUMSA per una banda, i FCC
CONSTRUCCIÖN, SA per l’altra, per l’extinció del deute de PUMSA derivat de les
obres de construcció de l’edifici del Rengle.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura de l’acord.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

21,

corresponent als membres del grup municipal de

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del
grup municipal Socialista (6), 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:

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

Abstencions:

Cap.

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

L’ALCALDE
Joan Mora i Bosch

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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