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Discurs del cap del grup Quim Fernàndez en el Ple extraordinari d’aprovació definitiva
del Pressupost

PLE D’APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2018
No puc començar la meva intervenció sense fer una breu referència, com ja vaig fer a
l’aprovació inicial d’aquest pressupost, a la situació general en que es troba el nostre País
i a la posició de cadascú davant d’això. Especialment a la posició del PSC en referència als
esdeveniment al voltant de l’1 d’octubre.
Demà farà quatre mesos que els Jordis, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, estan privats
de la seva llibertat de forma absolutament injusta. Fa pocs dies, recordàvem que en feia
tres que estan tancats el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Quim Forn. Seguim
tenint el president i quatre consellers del nostre govern a l’exili, el 155 segueix regnant a
Catalunya i a Mataró no es compleixen alguns acords de Ple.
No puc evitar parlar-ne perquè va ser el motiu pel qual el passat 5 d’octubre vam
abandonar el govern municipal i ara ens trobem negociant des de l’oposició.
Però, com he dit, estem negociant responsablement en benefici de la nostra ciutat, sense
electoralismes o interessos partidistes com alguns que podríem citar.
Entrant en matèria.
Encara que avui es porta a aprovació del Ple només un PRESSUPOST, tota la vida i no
únicament a Mataró, s’havia acompanyat d’un document POLÍTIC, que anomenàvem
PAM, on hi constaven totes les accions que es realitzarien amb els diners del pressupost.
En aquest document és on bàsicament s’hi feien aportacions i esmenes per part de grups
municipals, consells de participació, sindicats, entitats i algun ciutadà a títol individual.
El 2017, a partir d’una proposta de gerència, es va presentar un Pla d’Acció, format per un
PAM més reduït, amb només novetats i propostes polítiques prioritàries, i un Catàleg de
Serveis, document obligat i que defineix els encàrrecs i tasques de cada Servei, al qual s’hi
podien fer el que vam anomenar “propostes de millora”.
Per què ho dic tot això?
Doncs perquè, quan el PSC governa sol, només un any després, ja no ens el porta i els
documents que ens han lliurat no hi tenen res a veure. A més, quan fem al·legacions al
pressupost, és a dir, als números, l’únic que tenim, diuen que estan quadrats i no es
poden tocar.
Per tant, el procés participatiu ha estat nul, completament inexistent. Desintegrat com el
Servei de Participació Ciutadana amb la seva nova organització.
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I, per si algú ho pot pensar o dir, els pressupostos participatius són una altra cosa. Res
tenen a veure amb el procés de participació basat en el PAM.
Si fins ara hem parlat de documents dels quals a l’expedient només hi ha el separador i
d’un procés participatiu no nat, ara, ni que sigui de passada, cal fer una referència a com
actua el govern.
El nostre grup considera que l’actual govern encara no se’n ha adonat que està en
absoluta minoria.
El govern hauria de veure que està sol, que no pot amb tot, que ha fet una organització
caòtica. En alguns casos, no tots, només premiant gent de confiança política i castigant-ne
d’altres.
Tant és així, que la primera tinent d’alcalde s’atreveix, en plena negociació, a dir que
sortint nosaltres del govern sent que ha deixat anar “lastre”, llast en català.
A veure si algú els hi explicarà que pensen altres de vostès i, al final, sense el llast, sortiran
en globus.
Dir això en plena negociació del pressupost és d’una miopia política inexplicable.
Com ja he avançat a la primera part de la meva intervenció, i malgrat tot el que he dit,
hem volgut negociar amb el govern en benefici de Mataró i la seva gent per
RESPONSABILITAT.
El 2015, el nostre grup va signar un acord per a 4 anys que s’ha trencat per raons que res
tenen a veure amb el compliment del mateix.
Fins el passat 5 d’octubre i gràcies a aquest acord, hem treballat conjuntament el projecte
estratègic Mataró 2022 i d’altres projectes estratègics específics com el Port, el
TecnoCampus i el Pla d’Impuls del Centre. També hem acomplert un grapat de
compromisos adquirits i hem posat en funcionament nous projectes i propostes.
En definitiva, considerem que l’Acord ha estat positiu per a l’acció de Govern i en la gestió
de l’administració municipal.
Tenim un Pla de Mandat i un Pla d’Inversions pel Mandat, i és defensant el seu
compliment, tal com hem dit des del primer moment, que hem presentat al·legacions.
Al·legacions que defensen l’aposta per les polítiques socials, l’obtenció d’habitatge pels
que l’han perdut o el perdran, l’aposta per l’ocupació, el comerç, el turisme i l’empresa,
seguir apostant per l’esport com un atractiu de la ciutat i una pràctica saludable pels
ciutadans i la posada en funcionament de nous equipaments culturals, entre d’altres.
A més, també exigim el compliment de compromisos encara no acomplerts que queden
reflectits en un seguit de plans i pactes plantejats.
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Ha estat llarg de negociar per trobar els termes adequats en la redacció que fossin
garantia del seu compliment en un temps fixat, però finalment hem arribat a un acord i
també a una fórmula de seguiment conjunt de tots aquests temes.
Vull destacar, passant una mica més a la concreció, temes com:
 El Pla Estratègic d’Impuls del Centre Històric.
 La projecció de la ciutat i impuls de Mataró com una ciutat de turisme de
vacances de lleure esportiu i cultural.
 L’execució del projecte de l’edifici del Cafè Nou (FEDER).
 La posada en funcionament del projecte “La Presó | Espai de les Arts”.
 La integració de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro a la xarxa pública
municipal de biblioteques i posteriorment a la xarxa de la Diputació de
Barcelona.
 L’estudi i planificació del futur de la illa de Can Cruzate. Un tema que ja
portàvem al programa electoral.
Convençuts que la nostra aportació ajudarà a fer realitat tots aquells projectes en que
vam estar d’acord a inici del mandat, avui tenim el compromís de col·laborar a que els
pressupostos presentats pel 2018, sense els quals això no seria possible, sortint endavant.
Per acabar, i molt sincerament, vull agrair al regidor Juan Carlos Jerez, a vegades i per
convicció molt dur en els seus posicionament, el seu esforç i voluntat en treballar un
acord que permetés que els pressupostos sortissin endavant i els projectes plantejats, la
majoria conjunts, poguessin fer-se realitat.
Moltes gràcies!
Mataró, 15 de febrer de 2018

