ACTA NÚM. 06/2016 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 13 D’ABRIL DE 2016.
=======================================================================
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tretze d’abril de dos
mil setze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència
del Sr. DAVID BOTE PAZ,, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
NÚRIA MORENO ROMERO
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
JUAN MANUEL VINZO GIL
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA

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

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

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER
NÚRIA CALPE I MARQUET
ISABEL MARTÍNEZ CID
JOSEP MARIA FONT MORERA
DOLORS GUILLEN MENA

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

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

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT
ANNA SALICRÚ I MALTAS
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ
IGNASI BERNABEU I VILLA

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR

(ERC)
(ERC)
(ERC)
(ERC)

JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO
VICTOR MANUEL PAMARÉS SOTERAS
MARIA JOSÉ GONZALEZ SANCHEZ

REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA

(C’s)
(C’s)
(C’s)

MONTSE MORÓN GÁMIZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

REGIDORA
REGIDORA

(VOLEMataró)
(VOLEMataró)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO

REGIDOR
REGIDOR

JULI CUÈLLAR I GISBERT
CARME POLVILLO I ALOMÀ

REGIDOR
REGIDORA

(CUP)
(CUP)

MÓNICA LORA CISQUER

REGIDORA

(PxC)

ESTEVE MARTINEZ RUIZ

REGIDOR

(ICV-EUiA)

ANNA MARIA CABALLERO SANCHO

REGIDORA no adscrita

S’incorpora a la sessió durant el debat del punt núm. 1 de l’ordre del dia
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(PP)
(PP)

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
2660/2016 de 8 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 13 d’abril de
2016
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 dimecres 13 d’abril de 2016, a les 19,00 hores,
a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en
el següent
ORDRE DEL DIA
DICTAMENS
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
1

Aprovació definitiva del Pressupost General 2016 de l’Ajuntament de Mataró.

2

Aprovació dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les seves
entitats dependents: Aigües de Mataró S.A., Consorci Museu d’Art
Contemporani de Mataró, EPE Mataró Audiovisual, Promocions Urbanístiques
de Mataró, S.A, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus.

2

El senyor David Bote Paz, alcalde president, exposa: comencem aquest Ple
Extraordinari per la Aprovació si s’escau, del Pressupost General de l’Ajuntament. No
vam fer Junta de Portaveus perquè vam considerar que el minutatge podia ser el
mateix que vam fer servir en ocasions anteriors. Van rebre tots vostès un correu
indicant-ho i ningú no es va manifestar en contra. Per tant, serà l’ordre que farem. Un
torn pel grup de 10 minuts i després la rèplica de 5 minuts per després passar a votar.

DICTAMENS
CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica

1 -

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL 2016

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent

“El Pressupost general de l’Ajuntament va
extraordinària celebrada el dia 16 de febrer
iniciar amb la publicació en el BOP del dia 18
2016. Les al·legacions presentades han estat

ser aprovat inicialment pel Ple en la sessió
de 2016. El període d’exposició pública es va
de febrer, finalitzant aquest el dia 7 de març de
les següents:



S’han presentat pel registre i durant el període d’exposició pública al·legacions per part
de: la Regidora no adscrita Anna Caballero, VOLEMataró Agrupació Ciutadana, El
Grup Municipal Ciutadans, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unió Popular (CUP).
El Grup Municipal d’ICV EUIA va presentar les al.legacions abans del termini
d’exposició pública.



També s’han tingut present altres al.legacions i suggeriments presentats dins i fora de
termini per altres vies d’entrada (bústia, correu electrònic, facebook, twitter..), entre
d’altres els dels Grups Municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya - moviment
d’esquerres i Partit Popular de Catalunya. Aquestes, també es recullen a la graella de
respostes.
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A continuació, s’incorpora com annex 1 a aquesta proposta d’aprovació definitiva del
Pressupost el Recull global d’al·legacions, consideracions i esmenes al PAM i al Pressupost
2016, 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.
Entre l’aprovació inicial de Pressupost 2016 i la proposta d’aprovació definitiva, s’ha succeït el
fet que a continuació s’exposa i que l’equip de Govern ha considerat imprescindible considerar
per a l’elaboració i aprovació final del Pressupost 2016.
 L’1 de gener de 2015 va entrar en vigor el Reial Decret- Llei 17/2014, de 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes, entitat
locals i altres de caràcter econòmic. Mitjançant decret 6169/2015 de 3 d’agost es va
sol·licitar l’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic per a l’exercici 2016. En data
23/02/2016 el MINHAP va comunicar a l’Ajuntament que en la distribució per al 2016
del finançament del Fons d’Impuls Econòmic per les entitats locals, acceptava la
sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Mataró. Posteriorment amb data 3 de març
de 2016, l’Ajuntament en Ple va aprovar modificar el Pressupost prorrogat 2016 i
aprovar la concertació d’una operació de préstec d’import màxim 3.291.453,19 €. Amb
data 31/03/2016 l’Ajuntament de Mataró ha firmat amb el Banc Popular un préstec de
l’import màxim fixat anteriorment per l’exercici 2016. A conseqüència d’aquests fets es
proposa incrementar el capítol IX del Pressupost d’ingressos en 1M €.
En el pressupost inicialment aprovat s’havia considerat la partida d’inversions 700100 15321Z
60900 “Actuacions de millora a la via pública” per un import total 599.513,55 € que ara
conjuntament amb la consideració del punt anterior i les al·legacions estimades es proposa
redistribuir per un import de 337.000,00 €.

Pel que s’ha exposat, la proposta d’aprovació definitiva incorpora:
1. En el pressupost d’ingressos augmenta l’import del nou endeutament a llarg termini a
concertar durant l’exercici en 1.000.000,00 € addicional.
Concepte
310200/I0011/91300

Font de finançament
Préstecs d'ens fora del sector públic
Total

Aprovació inicial
7.000.000,00
7.000.000,00
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Proposta d'aprovació
definitiva
8.000.000,00
8.000.000,00

2. En el pressupost de despeses, els canvis són:
Partida
700100/15321/60900
300602/92032/62600
400200/15222/62200
700100/15301/60900
700100/15301/60500
700100/15301/62400
700202/23145/63200
700201/32321/62200
700201/32312/63200
700201/32312/63200
700200/32321/63200
700202/33211/63200
700202/31111/63200
700201/34222/62200
700201/34211/63200
700202/43121/63200
700400/13224/62200
610000/33211/62900
610000/33211/62900

ES

Actuació
Actuacions de millora a la via pública
Renovació equips i instal·lacions informàtica
Pla d'Habitatge (compra i/o renovació)
Actuacions al Passeig Marítim
Plaques de carrer
Adquisició vehicles
Centre Distribució d'Aliments - climatització
Escomeses nou CEIP Angeleta Ferrer
3a Fase escola bressol Cerdanyola
Reforç estructural parvulari Menèndez Pelayo
Actuacions Pla d'Accessibilitat
Plaques solars biblioteca Pompeu Fabra
Adequació centre d'animals Cal Pilé
Cobertura piscina municipal
Sortides d'emergència poliesportiu Jaume Parera
Elevadors mercat Plaça de Cuba
Centre de comunicacions Policia Local
Inversió fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra
Inversió fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas
Total

Proposta d'aprovació
definitiva
262.513,55
170.000,00
150.000,00
75.000,00
25.000,00
100.000,00
50.000,00
90.000,00
80.000,00
62.000,00
75.000,00
69.000,00
96.000,00
20.000,00
40.000,00
123.000,00
77.000,00
17.500,00
17.500,00
599.513,55
1.599.513,55

Aprovació inicial
599.513,55

P R O P O S A:

1. Modificar el Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, aprovat incialment
en sessió del Ple de data 16 de febrer de 2016, per la valoració favorable d’al.legacions
presentades a l’aprovació inicial, d’acord amb l’esmentat a la part expositiva d’aquesta
proposta. La modificació consisteix en canviar el pressupost d’ingressos i despeses tal i
com s’exposa a continuació:
Pressupost d’Ingressos:
Concepte
310200/I0011/91300

Font de finançament
Préstecs d'ens fora del sector públic
Total

Aprovació inicial
7.000.000,00
7.000.000,00
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Proposta d'aprovació
definitiva
8.000.000,00
8.000.000,00

Pressupost de Despeses:
Partida
700100/15321/60900
300602/92032/62600
400200/15222/62200
700100/15301/60900
700100/15301/60500
700100/15301/62400
700202/23145/63200
700201/32321/62200
700201/32312/63200
700201/32312/63200
700200/32321/63200
700202/33211/63200
700202/31111/63200
700201/34222/62200
700201/34211/63200
700202/43121/63200
700400/13224/62200
610000/33211/62900
610000/33211/62900

Actuació
Actuacions de millora a la via pública
Renovació equips i instal·lacions informàtica
Pla d'Habitatge (compra i/o renovació)
Actuacions al Passeig Marítim
Plaques de carrer
Adquisició vehicles
Centre Distribució d'Aliments - climatització
Escomeses nou CEIP Angeleta Ferrer
3a Fase escola bressol Cerdanyola
Reforç estructural parvulari Menèndez Pelayo
Actuacions Pla d'Accessibilitat
Plaques solars biblioteca Pompeu Fabra
Adequació centre d'animals Cal Pilé
Cobertura piscina municipal
Sortides d'emergència poliesportiu Jaume Parera
Elevadors mercat Plaça de Cuba
Centre de comunicacions Policia Local
Inversió fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra
Inversió fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas
Total

Proposta d'aprovació
definitiva
262.513,55
170.000,00
150.000,00
75.000,00
25.000,00
100.000,00
50.000,00
90.000,00
80.000,00
62.000,00
75.000,00
69.000,00
96.000,00
20.000,00
40.000,00
123.000,00
77.000,00
17.500,00
17.500,00
599.513,55
1.599.513,55

Aprovació inicial
599.513,55

2. Aprovar definitivament el Pressupost general de l’exercici 2016 integrat per:
3.
1.1 Pressupost de l’Ajuntament pel 2016, amb el següent desglossament per capítols:
Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
Ingressos
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons
de
contingència
i
altres
imprevistos
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total despeses
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
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49.354.749,01
37.008.269,70
3.296.907,45
10.716.978,08
1.075.569,31
9.114.297,76
73.837,36
219.025,30
15.055.539,52
125.915.173,49
48.877.981,84
3.795.730,07
21.288.012,16
41.102.533,23
2.611.540,89

Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos

20.350,00
219.025,30
8.000.000,00
125.915.173,49

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

11.805.897,00

Ingressos:

15.650.501,00

Ingressos:

17.198.374,00

Aigües de Mataró, SA
Despeses:

15.438.113,00

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

Mataró Audiovisual
Despeses:

496.547,32

Ingressos:

496.547,32

5.409.060,00

Ingressos:

5.429.060,00

Parc Tecnocampus Mataró
Despeses:

4. 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.
5. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici
2016, 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.
6. 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 Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa, exposa que malgrat alguns indicadors pot afirmar-se que la
crisi és encara a casa nostra. Per tant, aquest pressupost hauria de ser el del rescat social de
les persones. Tot i que el govern fa un esforç en aquest sentit, encara estem lluny d’assolir
aquest objectiu. Veiem el pressupost que ens presenta el govern, que es dediqui una partida
de més de 400.000€ a la Festa del Cel no ajuda el rescat social de les persones. Per si
mateixa, aquesta partida seria suficient per votar en contra. Partim d’una desocupació que ha
estat més forta que al conjunt de Catalunya. És necessària una aposta per la diversificació
productiva, que s’allunyi de sectors altament especulatius i amb poca qualificació tècnica dels
seus empleats. En la formació és on s’hauria de fer més incidència per evitar el fracàs escolar.
No sortirem de la crisi només amb partides de rescat econòmic, sinó que les hem d’aportar
fortament per la formació, això sí que es prioritari. Si Mataró és una ciutat amb un alt índex de
fracàs escolar i d’atur juvenil, el pressupost hauria de posar un manifest interès del govern
municipal de dissenyar projectes destinats a millorar aquetes dades i això no ho hem vist en
aquests pressupostos. Partides que podrien ser per exemple, les de suport a les famílies amb
nens de 0 a 3 anys d’entorns socials i culturals desfavorits, que no es podem permetre el cost
de les escoles bressol, perquè arribin a les escoles d’infantil i primària en igualtat de
condicions de la resta d’infants. Polítiques d’acompanyament als col·lectius de joves que ha
acabat els estudis obligatoris. Cal ampliar el col·lectiu seguit pel dispositiu local ‘inserció fins al
24 anys. Un dels cinc compromisos d’aquest govern deia: recuperar l’economia i promocionar
la ciutat per crear ocupació. I per això diuen aposten per impulsar polítiques actives de recerca
d’ocupació jove. També diuen voler aportar per la emprenedoria i l’economia social i
col·laborativa. Entre les intencions del govern i la realitat creiem que hi ha un abisme. En les
nostres al·legacions, en l’apartat de la reactivació econòmica, els hi demanavem partida
pressupostària per ajudar emprenedors per llogar espais i iniciar el seu negoci posant èmfasi
en els negocis orientats a l’economia cooperativa. La resposta, encara que reconeixem
l’esforç, és que s’està negociant amb les entitats bancàries l’atorgament de microcrèdits a
emprenedors. Mentre el temps passa i no rebem cap ajut molts marxen cap a altres indrets.
Els hi demanem que no esperin als bancs i engeguin els micro-mecenatges. La resposta del
govern a un pla de xoc social al rescat de les persones en situació de més vulnerabilitat, que
atengui totes les seves necessitats, ha estat que el pressupost en acció social supera els 11.2
milions d’euros i que s’estudiarà incrementar-lo en un tant per cent no definit de la recaptació
de les sancions, però aquests 11.2 milions d’euros no són suficients. A Mataró encara es
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continua desnonant i l’Ajuntament no té pisos per allotjar-los a tots. D’aquí la necessitat
d’incrementar la partida dedicada a la compra i/o lloguer d’habitatges. En quant a la
dinamització econòmica, trobem a faltar una aposta pels polígons industrials, en especial el de
Pla d’en Boet, tant a prop del TECNOCAMPUS que podria crear sinergies del valor afegit que
redundaria en una millora del nostre model productiu. Hi ha apostes que no poden esperar i
criteris molt millorables en aquest pressupost. Si han estat capaços de buscar diners per la
Festa del Cel ho podrien haver fet per dinamitzar el nostre teixit productiu. En resum pensem
que aquest pressupost té elements de millora i ens hagués agradat que hagués estat més
proactiu en polítiques de formació i ocupació. Malgrat tot, aquest grup municipal vol donar a
aquest govern un vot de confiança i s’abstindrà en la votació d’aquest punt.

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Anna Maria Caballero Sancho, regidora
no adscrita.
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, manifesta que aquests
pressupostos han estat elaborats sense comptar amb la participació de la ciutadania de
Mataró. Tots hem d’intervenir en els assumptes econòmics que ens afecten. Per això
demanarem que s’estableixin els mecanismes i canals de participació adients per fomentar la
participació ciutadana a l’hora d’elaborar els pressupostos i no relegar aquesta només a la
presentació d’al·legacions, que poden ser acceptades o no pel govern. Creiem que aquests
pressupostos no tenen el caire social que necessitat la ciutat. Només es destina un 1.31% a
partides socials i un 1.6 % al foment del treball, partides molt insuficients. Per aquests motius
les al·legacions que vam presentar han estat dirigides a augmentar les partides socials i de
foment al treball. Hem eliminat o reduït altres partides que no considerem tan vitals. Com en
qualsevol economia domèstica donem prioritat a allò imprescindible i eliminant allò superficial.
Les partides que no creiem tant necessàries són per exemple, l’augment de 75.000 euros en
la partida destinada als càrrecs electes. També proposavem la reducció de l’import destinat
als grups municipals, l’eliminació de dietes i locomoció de càrrecs electes, la revisió de salaris
de càrrecs de confiança, la supressió de la Festa del Cel, la supressió de partides de PUMSA,
la supressió de partides de consorci del port. Destinar-les a benestar social a la lluita contra
l’atur, creació de l’habitatge social, a respondre a l’emergència social, renda garantida, lluita
contra els desnonaments, a la pobresa infantil, etc. El govern no té el mateix criteri que
nosaltres i cap d’aquestes propostes ha estat acceptades. Les altres al·legacions presentades
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eren per unes partides que no quedaven prou definides, com per exemple: altres despeses,
despeses diverses, les quals ascendien a gairebé 1.000.000 euros i que no reflectien la
transparència que requereixen els pressupostos. Se’ns han aclarit aquestes despeses en les
respostes que se’ns han facilitat. També hem demanat una revisió de la partida de despeses
de personal a la que es destina 49.000.000 euros, un 39.5% del pressupost. S’estan pagant
sous molt elevats als càrrecs de confiança. Ens ha cridat l’atenció la partida de 75.000 euros
destinada als càrrecs electes, i vam proposar que aquesta partida es destinés al foment de
l’ocupació però no ha estat estimada. També proposàvem la reducció del 30% de la partida de
grups municipals i finalment no només no és redueix sinó que s’incrementa un 26%. En
qualsevol cas, proposem que els grups hagin de rendir comptes d’aquestes aportacions i en el
cas de no utilitzar la totalitat, retornar els diners sobrants. També vam demanar la suspensió
de dietes de locomoció, que encara que és una partida petita, creiem que queden de sobres
incloses en el sou. La Festa del Cel no és la via per la promoció de la ciutat i vam demanar la
supressió d’aquesta partida però al govern tirarà endavant aquesta festa sí o sí, encara que
eles beneficis que aporta a la ciutat no són equitatius. Vam al·legar la supressió de qualsevol
aportació a PUMSA, que és la gran xacra d’aquest ajuntament. També hem demanat la
remunicipalització del servei de neteja dels edificis que ascendeix a gairebé 3.000.000 euros,
així el treballadors tindrien un sou més digne i el cost de la neteja de les instal·lacions no seria
tan elevat. També caldria revisar altres partides, tant pel que fa a la quantitat pressupostada,
com per la seva justificació. Hi ha subministradors que inflen les factures per compensar que
l’administració paga tard. S’hauria de redoblar el nivell d’exigència dels serveis que estem
pagant entre tots, perquè els resultats deixen molt que desitjar, com per exemple el de la
recollida d’escombreries. S’hauria de justificar la necessitat real d’aquesta partida al consorci
del Port de Mataró ascendeix a 37.441,61 euros.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya,
espera que tots siguin conscients que avui és un dels dies més importants de l’any ja que si
s’aprova o no el pressupost recaurà positivament o negativament en els mataronins. Destaca
que després de tant de temps es voti un pressupost, ja que veniem d’un pressupost prorrogat.
En l’elaboració del pressupost és veu el tarannà del govern. Un pressupost marcat per
l’endeutament, malgrat que ha anat disminuint els darrers anys. Les nostres prioritats no
coincideixen amb les del govern municipal, encara que en alguns aspectes podem arribar a
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compartir. En matèria social nosaltres creiem que s’haurien de cobrir les necessitats més
bàsiques i vitals dels ciutadans, ens referim a un sostre, menjar a taula i garantir els recursos
necessaris per viure amb dignitat. S’ha de fer una política preventiva. Per exemple, quan una
persona no té els recursos per seguir en el seu habitatge i sol·licita un habitatge de protecció
oficial amb caràcter d’urgència, seria lògic que des de l’administració se’l facilités i no apuntarlo a una llarga llista d’espera. Creiem que s’haurien d’aplicar criteris i objectius individualitzats
que tinguin en compte la persona concreta i la seva situació. També un pla d’ocupació on doni
preferència a la gent amb nacionalitat espanyola per tal de poder accedir a llocs de treball per
part de l’administració pública. Altres punts com podrien ser la seguretat, creiem que a banda
de garantir la seguretat de la ciutat també és necessària la sensació de seguretat. Apostem
per augmentar la presència policial. Demanem més agents a la via pública, creiem que és
essencial per portar a terme una labor preventiva en matèria de seguretat, som conscients
que això s’ha d’acompanyar d’increments de partides en dotació i formació i dignificant la
tasca policial. Altres qüestions importants són l’educació, sanitat, la neteja dels carrers, on
creiem que s’hauria d’invertir molt més. En matèria d’animals, reivindiquem la creació de
pipican i un espai a la platja durant l’època d’estiu per tal que els gossos puguin anar i
aprofitar el que es recapta del pagament d’aquesta tasca. La creació de pàrquings gratuïts
propers a zones comercials i reduir el cost de les zones blaves. És essencial per no deixar
morir el petit comerç. Mirant els pressupostos deixen veure una mica d’estancament polític i
falta d’innovació. S’augmenta la partida de la despesa social, però per nosaltres és poc. Si a
més els recursos no es gestionen correctament es notarà molt poc. En conclusió, aquells que
van hipotecar la nostra ciutat, tornen avui a formar part del govern i a més, un dels partits que
va formar part del tripartit, afavorirà l’aprovació d’aquests pressupostos. No volem ser
còmplices d’aquesta situació, i per això no donarem suport a l’aprovació definitiva dels
pressupostos de 2016.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
diu que des de la CUP rebutgen la proposta de pressupostos perquè estan marcats pel
pagament d’un deute abusiu, perquè mantenen el model d’externalització de serveis i no
contemplen cap mecanisme de participació ciutadana creïble. La novetat és que passen del
124.9 milions d’euros aprovats inicialment als 125.9 milions d’euros, amb un increment
d’1.000.000 euros de deute a llarg termini que, sumat als 7.000.000 euros previstos, dóna una
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mica d’alegria al capítol destinat a inversions, però el considerem insuficient. Les inversions
només representen un 1% del pressupost total, xifra que contrasta amb els 18.35 milions
d’euros, aproximadament un 14.5% del pressupost, que haurem de pagar en concepte de
càrrega financera. Endeutar-se és legítim si serveix per fer inversions o atendre necessitats
socials però el gruix d’aquest endeutament està destinat a tapar el forat de PUMSA. Aquest
2016 pagarem als bancs 50.000 euros al dia, el que impedeix que generem cap benefici social
i econòmic. Aquest pressupost reflecteix l’empobriment de la ciutat i la submissió a les lleis
d’estabilitat pressupostaria i a un pla d’ajust que no acceptem. Aquest és un bon pressupost
pels bancs però no per la ciutadania que cada cop rep menys i paga més. Tampoc es planteja
cap mesura encaminada a la remunicipalització i recuperació de la gestió directe dels serveis
que actualment tenim externalitzats a grans multinacionals com la gestió de la brossa, el
Mataró-Bus, la neteja d’equipaments municipals, la grua municipal, els cementiris, la zona
blava, etc. Una gestió directe dels serveis amb un control democràtic, ens permetria recuperar
el control financer i millorar la qualitat dels serveis que es presten. Nosaltres reclamem fets.
Rebutgem l’ètica que vostès varen aparcar quan, per exemple, tractaven a la comissió
informativa l’aprovació del plec de clàusules del servei d’atenció telefònica i telemàtica a la
ciutadania. Un servei bàsic que està externalitzat i que reduirà el seu horari d’atenció a costa
dels treballadors. També qüestionen la enginyeria financera que apliquen a empreses com
Aigües de Mataró, empresa que ha obtingut uns beneficis de 2.6 milions d’euros. Estem
transferint la riquesa pública generada per tots als mercats financers i a les multinacionals que
gestionen els serveis públics externalitzats, política que accentua i agreuja les desigualtats.
Les necessitats de les persones han de passar per sobre dels interessos dels bancs i
multinacionals, però aquest pressupost no dona resposta a la situació d’atur registrat entorn
del 20%, a la situació d’emergència social cronificada. Amb 150.000 euros destinats al pla
d’habitatge no tenim per res, els desnonaments són el pa de cada dia; no basten polítiques de
caritat, necessitem recursos i una voluntat política ferma perquè els pisos buits en mans dels
bancs i de particulars passin a ser de lloguer públic. Cal trencar amb el marc jurídic, polític,
econòmic i fiscal que escanya les administracions públiques catalanes i per això necessitem
un compromís amb el procés d’independència. La solució és política i necessitem governs
d’esquerres valents i no governs lligats de mans i peus als interessos bancaris i de les
multinacionals. Aquests pressupostos no fomenten la participació ciutadana: hauria estat tan
fàcil com assignar una part del pressupost d’inversions perquè fos la ciutadania qui digués en
que s’havien de gastar aquests diners, però se’ns ha negat. En suma, votarem negativament.
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, recorda que avui fa 2 anys que van segrestar 200 nenes a Nigèria i encara que
sigui testimonialment un record per elles i dir que alguns en aquell moment es van negar a
debatre que hagués un cartell en aquest ajuntament demanant la seva llibertat.
En quant al pressupost, li donarem suport. Crec que l’acció política té dos camins. El de
“quant pitjor-millor” i el d’intentar ser coherents i millorar la situació. Al ple de constitució
d’aquest ajuntament vam dir quin era el nostre propòsit : no posarem mai pals a les rodes a la
millora de la ciutat, no creiem en “quant pitjor-millor”. Estem aquí per treballar 4 anys i deixar
una ciutat millor i no ens agrada aquesta forma de fer política. Demanar que no ens gastem
50.000.000 en personal està molt bé si no demanem fer públics tots els serveis que estem
donant, perquè sinó serà el 100% del pressupost. Per tant, una mica de coherència. La nostra
intenció quan vam començar a treballar era fer possible el que és possible. El marge de
maniobra és el que és però els compromisos de complir-se, i això malgrat que no ens sentim
corresponsables del deute que té la ciutat, no l’hem governada mai. Quan vam començar a
negociar aquest pressupost, el marge era de 600.000 euros i gràcies al pla AVANZA tenim
gairebé el triple per fer polítiques en les quals alguns hem pogut incidir en aquest pressupost.
A la gent no se la pot enganyar. No es pot demanar que el servei de la brossa, de la neteja,
del Mataró-Bus, de la zona blava siguin prestats directament per l’ajuntament,i en canvi dir
que baixarem la partida de personal perquè això no s’ho creu ningú. Des de l’aprovació de les
ordenances vam intentar arribar a un acord amb el govern municipal. Ens trobem intentant
millorar l’espai públic, el civisme, en intentar introduir polítiques de millora en la transparència
i, en millorar la contractació i també més recursos pels nostres ciutadans. Molt grups ho
compartíem. Hem treballat amb el govern municipal, hem pogut arribar a un acord raonable.
Agraïm la voluntat que ha posat el Sr. Alcalde i tot el govern i l’agraeixo personalment al Sr.
Jérez la feina i bona sintonia. Pensem que aquesta ciutat avui és una mica millor. No tenir
pressupost des del 2012 és una anomalia democràtica, no només era culpa del govern sinó
també de l’oposició que no va ser capaç de portar al govern que els aprovés o que els hi va
permetre. Avui és un dia important però tenim 12 mesos per fer polítiques del dia a dia.
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La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que el Pla de
xoc fa imprescindible una acció directe que continuen reclamant, tot i que saben que la
competència per afrontar aquesta situació socioeconòmica és supramunicipal. En aquests
pressupostos està pendent aquest pla de xoc o d’emergència. En quant a les al·legacions,
se’ns han tingut en compte la majoria d’al·legacions presentades pel nostre grup, al·legacions
que parlen de la millora de l’espai públic, de l’accessibilitat universal amb el trencament de
barreres arquitectòniques, tant a les platges com a zones esportives; promoció econòmica
enfocada als següents de la població més vulnerables, joves i majors de 45 anys; garantir el
servei de les escoles bressol i que sigui qualitatiu. El destinar més de 1.000.000 euros per
garantir aquestes modificacions per establir un nou model de ciutat menys desigual, és el que
ens fa donar una oportunitat al govern. Hem optat per ser constructius i corresponsables i
votar els pressupostos amb millores i més direcció. Hem tingut molt de debat intern però ahir
es va aprovar al Congrés la llei 25 que inclou un pla de xoc ampli i que ens permetrà l’any
vinent començar de forma local per l’urgència, però ja tindrem en marxa programes de ciutat
sostenible, pla director d’arbrat, millores en l’accessibilitat, etc, que ens permetrà començar
per aquí. També demanem el compromís del govern per afrontar la motxilla de PUMSA,
definició de funcions i evolució i futur. Devem 45.000.000 euros que ofega les nostres arques
degut a PUMSA. Això no ens permet recolzar els pressupostos mentre els nostres veïns tenen
moltes dificultats econòmiques, exclusió social i vulnerabilitat. Hem decidit abstenir-nos de
forma crítica però facilitant l’inici d’una nova direcció, on les persones i les seves necessitats
siguin el centre i Mataró recuperi el seu valor de ciutat amb espais verds, cohesió social, rumb
cultural i ajudes als comerciants de la ciutat. En definitiva, establint un diàleg per construir,
reformar i millorar l’actual model de ciutat. Esperem que aquest gest de corresponsabilitat
sigui un inici de canvi, el nostre compromís, treball i esforç es trobarà en aquesta direcció.
Estarem a sobre, vigilant, exercint el control que toca. El nostre objectiu és el de recuperar
Mataró i fer una ciutat forta i productiva.

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, manifesta que fa unes poques setmanes la revista Cap Gros feia una
entrevista a l’anterior Alcalde socialista a qui preguntaven: ¿Creu que hi ha projecte?, i ell
contestava: Aquesta és la gran pregunta, de moment encara s’ha de explicitar. Crec que està
tot dit i el que no faré és repetir l’exposició del Ple de l’aprovació inicial. No obstant, la nostra
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posició clara i contundent d’aquell ple es manté. Però des del moment de la seva finalització
ens vam comprometre amb la presentació d’al·legacions i de converses directes per a que
aquest pressupost que només és de gestió, creiem necessari que inclogués accions
encaminades a rendibilitzar els projectes ja realitzats i que van ser projectes d’altres governs
però igual que ara assumim el seu cost, també és important prioritzar accions per poder-los
rendibilitzar. En aquest sentit, plantegem una sèrie d’accions incloent la promoció econòmica,
element prioritari, fins i tot posposant les demandes en les quals aquest grup municipal és
referent com pot ser la lluita per la normalització lingüística, que és un dels cavalls de batalla
de Ciutadans en totes les administracions. Però trobem d’alguna manera que el govern ha
prioritzat l’urgència social, oblidant l’important, que és la promoció econòmica d’aquesta ciutat.
L’augment de la partida de despesa social, arriba tard, ara és indubtable que ha hagut una
millora a l’entorn econòmic, que ha hagut una millora produïda per la baixada del preu del
petroli, per els tipus d’interès baixos i per una certa obertura del crèdit bancari. Ara és el
moment d’aprofitar aquest aparent nou cicle per rendibilitzar. No puc oblidar l’esforç del
regidor Sr. Jérez per arribar a un acord, el problema és que ha faltat concreció. Creiem que el
recolzament al govern d’altres grups municipals ha comportat que l’esforç que nosaltres
exigim de concreció no s’hagi donat. Demanàvem mesures concretes que no tenien un cost
molt elevat com promoció i gestió del TECNOCAMPUS, dels polígons industrials, recolzament
a les PIMES, mesures per evitar la deslocalització comarcal. En aquest sentit no podem donar
recolzament a aquest pressupost. La millora que pot obtenir el ciutadà de Mataró serà malgrat
aquest pressupost. Desitgem que aquest sigui l’últim pressupost al que ens oposem i els
últims que votem en contra.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comença valorant
la importància dels pressupostos, el sentit de les propostes i al·legacions i l’orientació del vot.
Respecte el primer punt, estem contents de que el nou equip de govern posi ordre tal i com va
fer amb les ordenances fiscal. Del segon punt, reconeixem la necessitat de fer uns nous
pressupostos i ens hagués agradat debatre’ls conjuntament amb les ordenances fiscals.
També sembla que no hi ha un relat compartit pels socis del bipartit local, i sense projecte no
pot haver-hi lideratge; no sols això, necessitem la cohesió interna del govern per tal que el dia
a dia pugui sortir endavant. Necessitem un projecte polític, i com aquest projecte no hi és, el
govern ha fet un esforç enorme acceptant un gran percentatge de les al·legacions
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presentades pels grups, molts dels quals són per més d’un mandat: com ara plans
d’habitatges, inversions, pla d’usos, ràdio, places, tema TECNOCAMPUS, recursos de medi
ambient, adquisició vehicles, pla de replantació, funcions de la policia de barri, ús del català
com a llengua d’ acollida, etc. Es pot apreciar un gir cap a l’esquerra. No totes les nostres
propostes han tingut la mateixa acceptació, com les propostes del PAM per a consultes
populars, o la Festa del Cel, però estem contents. Finalment pensant en la ciutat i l’esforç del
govern, hem decidit que els pressupostos tirin endavant. La nostra abstenció volem que es
prengui com un vot de confiança; esperem que el govern i nosaltres, en aquests propers
mesos, siguem capaços d’aprofitar l’oportunitat que se’ns presenta.

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, manifesta que no pot
contestar totes les intervencions de forma individual perquè no hi ha temps, però de forma
genèrica, fa les següents reflexions:
Per poder cobrir dèficit d’altres administracions, millorar la ciutat i coses que ara no estan
reflectides en aquest pressupost, ¿que deixem de fer? Podem ingressar més impostos, taxes,
preus públics… però si incrementem aquesta partida, donaria la impressió que tenim partides
supèrflues, i això seria injust. Com ara sous molts alts, projectes superflus, cotxes oficials,
dietes. La ciutat de Mataró és austera. No trobarem gaires partides per poder fer més coses
de les que fem. Només comentar que l’atur, és una competència que no es nostra i depenem
de les subvencions que puguin arribar, i aquest any comptem amb un milió d’euros més que
l’any passat. Sempre que puguem millorarem en l’eficiència i transparència dels serveis
públics. Una gran part d’aquest pressupost, com qualsevol empresa, es per pagar lloguer,
deutes, llum i agua… farem un esforç per posar sobre la taula el pressupost, juntament amb la
totalitat dels grups de l’oposició, i que reflecteixi les necessitats de la ciutadania de Mataró

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, replica al Sr. Jérez, respecte les
partides que consideren que algunes es podrien suprimir com ara la destinada al consorci del
port de Mataró: Aquesta partida de 37.044,61€ s’hauria de justificar. Tenint en compte que el
port disposa de 1.000 usuaris que paguen les seves quotes d’amarradors, altres serveis i de
locals comercials, és clar que nomes els ocupats perquè hi ha una infrautilització del port...
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però ¿quin sentit té aplicar aquest diners al Port, si no s’estan aprofitant els recursos, ni
generant els beneficis que es generarien fent una bona gestió? Estem subvencionant amb
diners públics un servei que podria generar prou diners per evitar aquestes subvencions, si la
gestió fos la adequada. És incongruent subvencionar el port, quan el mateix port mateix regala
als aquí presents, alcaldes, regidors i altres càrrecs, una tarja que dona accés a l’aparcament
del port, valorada en més de 400€, és a dir, entre tots regala 14.000€, privilegi que no tenen
els usuaris que paguen anualment les seves quotes. Es un tema que hauríem de tractar més
endavant, inicialment, ja us avanço, és un tema que no estic gens d’acord. Per finalitzar,
considerem desorbitada la quantitat destinada al cobrament de multes i sancions. Per tot
l’exposat, votarem en contra.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa, replica que s’han llançat unes acusacions fora de context.
Sra. Caballero, hauria estat bé que s’hagués informat quins dels regidors tenen la tarja i qui no
la té. Jo per exemple no l’he tinguda mai. Em sembla lamentable que vagi acusant a tothom
de fer servir certs instruments i d’altra banda em sembla lamentable, que es queixi de
qüestions con les aportacions als grups municipals. Li recordo que es varen rebaixar, i li
recordo que sense les aportacions als grups municipals nosaltres no podem fer política, és
així de clar, no fem demagògia si us plau. Ja varem acceptar una reducció molt substancial de
l’aportació als grups municipals que ens impedeix fer la tasca que ens pertoca. En quant als
sous, podem demostrar que estem cobrant un 30% menys que qualsevol altre ajuntament del
nostre nivell. Sí que és veritat que aquest ajuntament d’austeritat en sap molt, ni cobrem
dietes ni tenim cotxes de luxe. Agrairia que matisés les seves paraules, per tal que no quedi a
l’aire aquesta sensació de que aquí venim a passar a l’estona i a omplir-nos les butxaques.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, diu que agraeix al Sr. Martínez les seves
paraules. Recordo que el sou de regidor es un tant per cent del sou de l’alcalde i que el sou de
l’alcalde està bastant per sota del que lla llei considera per una ciutat de la mida de Mataró.
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La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat
Popular, diu que des de la CUP han contestat en format de soliloqui a les al·legacions
presentades pels grups de l’oposició, que no hi ha res clar, temes inconnexos, i contestacions
inconcretes. En resum, no compartim i lamentem els xecs en blanc que alguns grups de
l’oposició donaran al govern, i ens preguntem que obtenen a canvi. Constatem l’enorme
dificultat de capgirar la inèrcia i rutina amb que treballen els tècnics municipals i el pes
determinant de la intervenció i el secretari municipal. LA CUP va presentar i reclamà la
supressió de l’endeutament de 7 milions destinats a PUMSA. Vam demanar la congelació del
deute, fins que no es faci una auditoria ciutadana i el repartiment en partides socials dels 18,3
milions d’ euros de les despeses financeres, prioritzant els serveis d’ acollida i atenció a nova
ciutadania, mediació, temes escolars, persones grans, cultura, rehabilitació d’habitatges. Vam
proposar també destinar el romanent de despeses financeres de 2,3 milions d’euros, hem
proposat aplicar-ho a un procés participatiu, on la ciutadania prioritzi en quines partides vol
destinar els diners. Vam exigir la supressió de la Festa del Cel, considerem que es una
despesa insostenible, mediambientalment i culturalment, i que es un error que la promoció de
la ciutat sigui al voltant del sector aeronàutic, i es un esdeveniment que no respecte la cultura
de la pau, per això vam proposar que els 520.000 euros de la Festa del Cel es dediquin a
fomentar les partides destinades a persones d’exclusió social, persones grans en situació
d’atur de llarga durada. Vam sol·licitar la supressió de l’ajuda al Museu Bassat i dedicar-la a
temes culturals. Vam reclamar destinar de forma íntegra els 6,4 milions d’actius de PUMSA a
comprar habitatges d’acord amb les previsions de tempteig i retracte per a que l’ajuntament es
doti d’habitatges per destinar a lloguer públic. Cap de les propostes d’al·legacions
presentades per la CUP ha estat admesa. Apuntem cap a un canvi de model de ciutat
respecte a l’actual i no ens conformem amb les engrunes ni amb les bones paraules.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, replica a la Sra. Polvillo, que ningú li ha donat res a canvi i espero que es retracti
de les seves insinuacions. És molt greu això que ha dit. Jo no he portat al Ple la defensa de
companys de partit que se’ls hi ha acabat el contracte en aquesta ciutat, ni he demanat que no
els acomiadin. Jo no he portat a la llista a ningú que li acaben de recatalogar una Masia fent
xantatge a aquesta ciutat. Si ens posem a parlar, aquí tothom té a perdre, hi ha gent que s’ha
canviat el sou i les dedicacions quatre vegades en el que portem de mandat, no és el meu
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cas. ¿Que els han donat a vostès a canvi? Jo tinc proves d’altres coses, però vostè no les té
ja que el que ha insinuat és totalment fals. Jo no vaig buscant interessos pels del meu partit. L
final vostès seran d’esquerres però es comporten com el lobby neoconservador més dur que
pugui haver en Estats Units. I exemples els que vulgueu: com la Casa de la Cultura popular, el
catàlegs de masies, regidors seus de pobles del costat que han demanat que se’ls renovi els
contractes en Ple i està recollit en Actes, exemples els que vulgueu, per tant, molt d’ull al que
insinuïn. Per fer política no fa falta fer oposició de l’oposició.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que per al·lusions, dona la paraula
al Sr. Cuèllar, ja que s’ha citat el seu nom, però de manera breu i respectant el to del ple.

El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
reitera la mateixa pregunta retòrica de ¿que us han donat, per tal que voteu el pressupost?

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de
la Ciudadanía, sobre el que ha dit el Sr. Jérez de que l’atur no és competència nostra, però si
que ho és tenir avantatges en un marc de competència territorial. El nostre grup no criticarà
als partits que s’han abstingut, però nosaltres no podem votar a favor, ja que la gent quan surt
al carrer ens pregunta què fem a l’ajuntament, i jo no tinc resposta, llavors contesto que el
nostre grup s’oposa, demana el canvi, i per tant, la meva resposta és votar no.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, diu que per
finalitzar la intervenció anterior, estaran atents i fiscalitzant tots els compromisos als quals s’ha
arribat en el pressupost i en els diferents plens. ERC no hem rebut res, ni esperem rebre res a
canvi de votar en un sentit. L’única cosa que sí que volem rebre és el compliment del
compromís que ha comentat el Sr. Jérez de que aquest inici del relat de futur de la ciutat no
sigui només del govern sinó del conjunt del ple municipal. Si rebéssim això, ja seria un
pagament molt satisfactori per nosaltres.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (2).

Vots en contra:

7,

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans-

Partido de la Ciutadanía. (3), corresponent als membres del grup
municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2), corresponent als
membres del grup municipal de Plataforma per Catalunya (1) i
corresponent a la regidora no adscrita (1).
Abstencions:

7,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal VOLEMataró (2) i corresponent als membres del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa (1)

El senyor David Bote Paz, alcalde president, M’agradaria adreçar unes paraules. Aquest
ple acaba d’aprovat el pressupost. És un punt d’inflexió i els que ens dediquem a la política
hem de tenir-lo en compte com a un canvi de tendència sostingut en el temps que requereix
constància i treball diari. Un veritable canvi requereix constància i tres elements: un nord, un
full de ruta i un equip per impulsar-los. Estic segur que compartim el nord d’una ciutat
cohesionada, amb un bon catàleg de serveis que ofereixi les mateixes oportunitats a tothom.
Sobre el full de ruta tenim discrepàncies però hauríem de ser capaços de solucionar-les.
Aquest full de ruta ja te un primer pas: un PAM i un pressupost realista que recull les
necessitats de la ciutat, i puja un 15% la despesa social. Agraeixo l’abstenció dels partits i
especialment al PP que ha votat favorablement. Espero comptar en el futur amb la vostra
confiança, demano marge pels imprevistos però accepto les crítiques. Soc conscient que tots
vostès entenen la importància de tenir un pressupost aprovat pel ple i per això us dono les
gràcies. L’ajuntament de Mataró no és una gestoria, s’implica, compleix els compromisos i
reivindica la política i el respecte a la pluralitat, i es basa en la decència política.
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Dir a l’equip i als regidors que us agraeixo la confiança i als regidors de l’oposició que la
responsabilitat és compartida, la ciutat és de tots. Estem en un període de canvi i definirem el
futur de Mataró en els pròxims 4 anys. Agraeixo als grups que han donat suport a aquest
projecte, perquè l’alcalde impulsa però el disseny es cosa de tots. Gràcies Sr. Jérez a vostè i a
tot l’ equip. Gràcies a tots.
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APROVACIÓ

DELS

CONTRACTES

PROGRAMA

ENTRE

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES SEVES ENTITATS DEPENDENTS:
AIGÜES

DE

CONTEMPORANI
PROMOCIONS

MATARÓ
DE

S.A.,

CONSORCI

MUSEU

MATARÓ,

EPE

MATARÓ

URBANÍSTIQUES

DE

MATARÓ,

D’ART

AUDIOVISUAL,
S.A,

EPE

TECNOCAMPUS I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS.
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta
següent
“Els Contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les entitats Aigües de Mataró S.A.
(AMSA), el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, EPE Mataró Audiovisual,
Promocions Urbanístiques de Mataró S.A, EPE Tecnocampus i Fundació TEcnocampus
estableixen, en el punt V.2., que anualment, coincidint amb la tramitació del PAM i dels
pressupostos de l’Ajuntament, s’actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic
financer per l’horitzó temporal corresponent als propers exercicis, fins inclòs l’any de termini
de la vigència d’aquest contracte. Aquesta actualització serà sotmesa a aprovació pel Ple
Municipal, un cop aprovada pel Consells d’Administració de les entitats, en la mateixa sessió
en què s’aprovin els pressupostos generals de la Corporació.
Anualment coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l’Ajuntament s’han
anat actualitzant les previsions incloses en el pla econòmic financer per l’horitzó temporal
corresponent als quatre propers exercicis. La darrera actualització dels contractes amb
aquestes entitats, excepte el contracte amb la societat PUMSA, comprenia el període 20142018 i va ser aprovat per acord del Ple de data 9 d’abril de 2015.
Respecte al contracte amb la societat PUMSA, la darrera actualització correspon a l’aprovada
pel ple en data 4 de febrer de 2010 i comprenia un àmbit temporal de 2010-2012. No obstant,
l’Ajuntament de Mataró va aprovar en sessió plenària de data 25/09/2013 la revisió del Pla
d’Ajust per al període 2013-2023 i Pla de Sanejament. Aquest Pla incorporava les projeccions
econòmiques de la Societat per un marc temporal fins l’any 2017, així com les dades de les
relacions econòmiques de la Societat amb l’Ajuntament.

21

La proposta actual té com a finalitat la d’establir el contingut de les relacions financeres entre
l’Ajuntament i la resta d’entitats dependents de l’Ajuntament de Mataró. Per aquesta finalitat
es procedeix a l’actualització dels contracte-programa aprovats en el Ple de data 9 d’abril de
2015 amb les entitats: Aigües de Mataró, S.A., el Consorci Museu d’Art Contemporani de
Mataró i EPE Mataró Audiovisual, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus ; i es porta a
aprovació un contracte-programa amb la societat PUMSA.
El Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual va aprovar en data 14 de març de
2016 el contracte programa per al període 2016-2019.
El Consell d’Administració de la societat municipal Aigües de Mataró S.A. va aprovar en data
12 de novembre de 2015 el contracte programa per al període 2016-2019.
El Consell d’Administració de la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró S.A.
va aprovar en data 31 de març de 2016 el contracte programa per al període 2016-2020.
El contracte- programa 2016-2019 amb el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró
resta pendent d’aprovació definitiva per part del seu Consell General. Ha estat aprovat
inicialment per la seva Comissió Executiva el dia 9 de març.
El Patronat de la Fundació Tecnocampus i el Consell d’Administració de l’EPE Parc
Tecnocampus no han aprovat l’actualització del Contracte Programa.
El contracte programa és un instrument jurídic, amb origen al dret comparat francès, que té
com a finalitat assegurar el compliment per part d’una empresa pública de les seves finalitats
d’interès públic, conferint-li autonomia per a la consecució de la resta d’objectius. Es tracta
d’un contracte plurianual de renovació anual on s’estableixen les relacions recíproques entre
una empresa pública i l’Administració de la qual depèn.
A l’àmbit local de Mataró, el contracte-programa es defineix com un instrument jurídic i de
planificació a través del qual s’instrumenten les relacions entre l’Ajuntament de Mataró i els
ens dependents i que té com a finalitat concretar l’establiment d’un marc que ha de regular per
una banda, els objectius, compromisos i programes a assolir durant el seu període de
vigència; i de l’altra, les relacions tècniques, econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de
la gestió dels serveis que tenen encomanats. Amb caràcter general la definició la trobem a
l’article 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els següents
termes: “En los supuestos en que se estipulen Contratos-Programa con el Estado que den
lugar a regímenes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el apartado 1 del
artículo 64 de esta Ley como por cualquier otra que reciban subvenciones de explotación y de
capital u otra aportación de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado (...)”.
Tanmateix a l’article 59.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado referencia els contractes-programa com a instrument
específic del control d’eficàcia de les entitats públiques empresarials: “El control del
cumplimiento de los compromisos específicos que, en su caso, hubiere asumido la entidad
pública en un convenio o contrato-programa(...)”.
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L’article 177 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrmioni de les Administracions
Públiques també estableix la figura del contracte programa com a instrument de les relacions
entre l’Administració General de l’Estat i aquelles societats mercantils en les que “sea
necesario definir un escenario presupuestario, financiero y de actuación a medio plazo(...)”.
Aquest article tot i no ser d’aplicació a les entitats locals és aclaridora en tant que el configura
com un instrument financer i de planificació.
D’altra banda l’article 224 i 225.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals regulen la coordinació pressupostària,
financera i comptabilitat i el programa d’actuació que han d’elaborar les societats mercantils
de capital públic. Més concretament, el programa d’actuació, inversions i finançament s’ha
d’elaborar en els termes dels apartats 2 i 3 de l’article 210 del mateix cos legal (que regula les
especialitats dels organismes autònoms de caràcter econòmic). És a dir, un programa
d’actuacions, inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals, que en
justifiquen l’existència. A més, aquest programa s’inclou com a annex al Pressupost General
del Ple de la Corporació.
Per tot això, i d’acord amb el que preveu l’art. 18.B.1 de les bases d’execució del pressupost
de 2016, es proposa l’adopció dels següents acords al Ple municipal:
Primer.Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de
Mataró i Aigües de Mataró, S.A. (AMSA), relatiu als serveis de subministrament d’aigua
potable, clavegueram i laboratori per al període 2016-2019, d’acord amb el text que
s’acompanya com Annex I.
Segon.Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de
Mataró i l’EPE Mataró Audiovisual per al període 2016-2019, d’acord amb el text que
s’acompanya com Annex II.
Tercer.Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de
Mataró i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró per al període 2016-2019, d’acord
amb el text que s’acompanya com Annex III.
Quart.- Aprovar el Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de Mataró i Promocions
Urbanístiques de Mataró, S.A. per al període 2016-2020, d’acord amb el text que
s’acompanya com Annex IV.
Cinquè.Aprovar l’actualització del Contracte programa subscrit entre l’Ajuntament de
Mataró i l’EPE Parc Tenocampus Mataró-Maresme i la Fundació Tecnocampus MataróMaresme per al període 2015-2039, d’acord amb el text que s’acompanya com Annex V.
Sisè.- Facultar al regidor/ alcalde delegat de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció
Econòmica, per a la signatura dels referits contractes.
Setè.-

Notificar el present acord als interessats.”
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El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya, diu que pensen que el millor és tancar PUMSA i per això es van abstenir a la
comissió. Però volem continuar fent gala de congruència, i per això votarem a favor.

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró diu que seguint la
línia del PP, votarem en contra, essent conseqüents amb el que vam votar al Consell.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13, corresponent als membres del grup municipal Socialista (6),
corresponent als membres del grup municipal de Convergència i
Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal del Partit
Popular de Catalunya (2).

Vots en contra:

6,

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal
de Plataforma per Catalunya (1) i corresponent a la regidora no
adscrita (1).
Abstencions:

8,

corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del
grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i
corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).

El senyor David Bote Paz, alcalde president, demana disculpes per no haver informat a
l’inici del ple de què avui s’han fet els funerals del Sr. Pere Brun i Mares, ex-regidor del
mandat 1995-1999.
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20:55 hores del vespre, el Sr. President
aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.
L’ALCALDE
David Bote Paz

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
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