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ACTA NÚM. 11/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE JULIOL DE 2020.  

====================================================================== 

 

Reunits de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 7/1985 de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local, el dia dos de juliol de dos mil vint, essent les 

19:05 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ, 

Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 

LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 

MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES  TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 

ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 

DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA  REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP) 

 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 

CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA  REGIDORA (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l’ordre del dia 

IGNASI BERNABEU I VILLA  REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 

SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  

SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 

XAVIER FONT MACH REGIDOR (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 

JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
 

 

Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 
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També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per 

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 

 

DECRET   

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de  2 de juliol de 2020 

Òrgan: Alcaldia 
 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el 
proper dijous 2 de juliol de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma 
telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de 

protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 
SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, 
de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de 
l’etapa de represa al territori de Catalunya.  
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin 
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques 
que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del 
règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests 
podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui 
vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa 
vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans 
electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori 
espanyol i quedi acreditada la seva identitat.  
 
Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la 
sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions. 

 
 
 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 

 
 

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries del dia 14 de maig de 
2020 i de 4 de juny de 2020.  



 3 

 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
  
  DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19 
 

3  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3348/2020 de 29 de maig, de 
recuperació 100% servei Mataró Bus. 

 
4  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3747/2020 de 9 de juny, mesures 

Mataró Bus. 
 
5  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3674/2020 de 7 de juny, mesures de la 

Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
6  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 4072/2020 de 18 de juny, mesures de 

la Fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.  
 
7  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 4289/2020 de 26 de juny, mesures 

etapa de la represa en el context d’emergència sanitària vigent provocada per la 
covid19. 

 
 
  DICTAMENS 

  
 ALCALDIA 
 

8 Modificar la designa de representants de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci per 
al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. 

  
 
 
 CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
  Servei de Secretaria General 
 

9 Aprovar el contracte de donació d´un fons documental de l´Escola de Dansa de la 
Sra. Enriqueta Alum a l´Ajuntament de Mataró 

 
 

Servei de Compres i Contractacions 
 

10 Donar compte dels següents Decrets d'Alcaldia per crisi COVID19: 

 
Decret 3626/2020, de 4 de juny, del contracte d'emergència del servei de suport i reforç  
educatiu durant l'estiu 
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Decret d'Alcaldia 3623/2020, de 4 de juny, del contracte d'emergència pel servei de gestió de 
l'Espai Gatassa com a centre per a persones sense sostre durant l'Estat d'alarma pel COVID-

19 
 
Decret d'Alcaldia 4059/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel  

subministrament de material d’oficina necessari pel dispositiu de lliurament de les targetes 
menjador. 
 

Decret d'Alcaldia 3672/2020, de 6 de juny, del Contracte d’emergència del servei de treballs 
de pintura de senyalització a la calçada.  
 

Decret d'Alcaldia 4058/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de 30.000 mascaretes FFP2.  
 

Decret d'Alcaldia 4060/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de gel hidroalcohòlic. 
 

Decret d'Alcaldia 4064/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de 20.000 mascaretes. 
 

Decret d'Alcaldia 4070/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de material bàsic de papereria per als infants de famílies vulnerables per 
poder realitzar treball escolar a casa.  

 
Decret d'Alcaldia 4071/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de mascaretes quirúrgiques. 

 
Decret d'Alcaldia 4062/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de guants nitrils. 

 
Decret d'Alcaldia 4065/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de material de papereria bàsic als infants de famílies vulnerables per tal de 

poder realitzar treballs escolars. 
 
Decret d'Alcaldia 4066/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel 

subministrament d’una cabina d’ozonització de roba  
 
Decret d'Alcaldia 4109/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 

subministrament de diferent material per evitar el risc de contagi per l’exposició del 
COVID19  
 

Decret d'Alcaldia 4110/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de material vari per evitar el risc de contagi per l’exposició del COVID19  
 

Decret d'Alcaldia 4107/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de test serològics i la seva gestió sanitària  
 

Decret d'Alcaldia 4108/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de filtres i mascaretes per evitar el risc de contagi per l’exposició del 
COVID 19  

 
Decret d'Alcaldia 4120/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament guants nitrils reforçats i guants de látex  
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Decret d'Alcaldia 4115/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de mascaretes quirúrgiques i mascaretes KN95  

 
Decret d'Alcaldia 4121/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de 25 test COVID  

 
Decret d'Alcaldia 4119/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de 30 lliteres per l’Espai Gatassa per acollir a les persones sense sostre 

durant l’estat d’alarma  
 
Decret d'Alcaldia 4116/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 

subministrament de mascaretes ffp2 i polvoritzadors higienitzants per superfícies  
 
Decret d'Alcaldia 4114/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 

subministrament de viseres facials i mascaretes  
 
Decret d'Alcaldia 4117/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 

subministrament de mampares de metacrilat i màscares de protecció facial  
 
Decret d'Alcaldia 4118/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel 

subministrament de 3 termòmetres infrarojos  
 
Decret d'Alcaldia 4196/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència per la compra de 

diferents materials EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al covid19.  
 
Decret d'Alcaldia 4197/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel  

subministrament de mascaretes kn95 i 3 capes covid19.  
 
Decret d'Alcaldia 4198/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel  

subministrament de mascaretes quirúrgiques. 
 
Decret d'Alcaldia 4199/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel  

subministrament del servei d’instal·lació de nous polsadors en semàfors de diverses cruïlles 
de la ciutat. 
 

Decret d'Alcaldia 4200/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel  
subministrament de gel hidroalcohòlic i guants de nitril.  
 

Decret d'Alcaldia 4201/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel servei de neteja 
especial en les instal·lacions municipals. 
 

Decret d'Alcaldia 4202/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel 
subministrament de test serologics pels treballadors municipals.  
 

Decret d'Alcaldia 4203/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel  
subministrament de termòmetres laser. 

 

  

 
 CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 
 Direcció d’Urbanisme i Planificació 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
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11 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU 
01d a l’àmbit Ronda Barceló, reajustaments de volums de les Illes 2, 3, 4, i 5.  

 
12 Aprovació provisional del Pla de millora urbana Ronda de la República 64.  
 
 
  
 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró  per la 

creació d’una oficina de resiliència urbana. redacció i implantació d’un pla de 
resiliència organitzacional 

 
14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre Habitatge. 
 
15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía en relació a la creació d’una Comissió de Seguretat per a  l’elaboració 
d’un Pla Integral de Seguretat.  

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 

16 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró  sobre les queixes 
dels veïns del carrer Jaume I de Mataró. 

 
17 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró  sobre la celebració 

de Les Santes 2020.  
 
18 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a la celebració d’un Ple extraordinari sobre la seguretat a Mataró.  
 
19 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

per a la convocatòria dels Consells de Participació. 
 
20 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

per demanar a interior que traspassi a l’ajuntament l’import de les multes 
imposades a Mataró per destinar el seu import a la reconstrucció. 

 
21 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la instal·lació de papereres de recollida selectiva.  
 
22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES per conèixer l’estat actual del projecte de biblioteca de les coses a Mataró.  
 
23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre la regulació dels vehicles elèctrics de mobilitat personal.  
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24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
MES sobre la continuïtat futura de les mesures adoptades sobre seguretat i 
convivència. 

 
25 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

relación a las sanciones por inseguridad, vandalismo, robo y ocupación en 
Mataró. 

 
 

 

 

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

 
 
 
 

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

ORDINÀRIES DEL DIA 14 DE MAIG DE 2020 I DE 4 DE JUNY DE 2020 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

2 - DESPATX  OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 

  

 

DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19 

 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup 

municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES.  

 

 

3 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3348/2020 

DE 29 DE MAIG, DE RECUPERACIÓ 100% SERVEI MATARÓ BUS. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 
 

 
Primer.- El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla una sèrie de 
mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la contenció 
de la progressió de la malaltia. L’ esmentat estat d’alarma ha estat prorrogat en cinc 
ocasions, l’última mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, fins a les 00.00 hores 
del dia 7 de juny de 2020, en els termes expressats en aquesta norma 
 
Segon.- Els  Decrets d’Alcaldia  núm. 2261/2020, de 30 de març,  i núm. 2345/2020, de 2 
d’abril, mitjançant els quals es va acordar una reducció de la freqüència horària del servei 
Mataró bus, fins que no finalitzi l’estat d’alarma, atesa la necessitat d'adaptar l'oferta del 
servei de Mataró Bus com a conseqüència de la baixa mobilitat durant aquest període.  
 
Tercer.- El municipi de Mataró ha entrat a la Fase I, amb efectes a partir del 25 de maig de 
2020, en el procés iniciat de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de 
la mobilitat i del contacte social establertes mitjançant el Reial decret 463/2020 amb la 
conseqüent flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després 
de la declaració de l’estat d’alarma, per a la transició cap a una nova normalitat.  

 
Quart.- Aquesta transició cap a una nova normalitat suposa un augment de la mobilitat de 
la ciutadania i, per tant, un increment de la demanda del servei de transport urbà. Aquest 
increment de la demanda queda palès en l’evolució de l’ocupació del servei de Mataró Bus 
durant els primers 24 dies del mes de maig en què s’ha anat recuperant part de l’activitat 
comercial del municipi. 
  
Cinquè.- La Cap del Servei de Mobilitat en informe de 28/05/2020 proposa que a  partir de 
dimarts 2 de juny de 2020 es recuperi el 100% del servei de Mataró Bus per atendre 
l’augment de les persones usuàries del servei de transport urbà amb la deguda protecció de 
la salut. 
 
Sisè. Donada la situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel COVID-19, és 
responsabilitat de l’Ajuntament de Mataró seguir implantant totes aquelles mesures 
necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania, així com garantir 
simultàniament l’adequada prestació dels serveis sanitaris i socials essencials. 
 

 
Fonaments de dret 
 

L’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de 
mascaretes en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una 
mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat, 
modificada per l’Ordre TMA/400/2020, del 10 de maig i l’Ordre TMA/424/2020, de 20 de 
maig. 
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La clàusula 14 del Plec condicions administratives i tecnicoeconòmiques per a l’adjudicació 
en règim de gestió interessada del servei urbà de transport col•lectiu de superfície “Mataró 
bus” que preveu que l’Ajuntament podrà modificar, per raons d’interès públic les 
característiques del servei. Quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, 
l’Ajuntament haurà d’indemnitzar al contractista. 
 
Per tot això i en virtud de les facultats que m’ atorga la legislació vigent RESOLC: 

   
Primer.- A partir de dimarts 2 de juny de 2020 es recuperi el 100% del servei de Mataró Bus 

per atendre l’augment de les persones usuàries del servei de transport urbà amb la deguda 
protecció de la salut. 
 
Segon.- L’empresa prestadora del servei de Mataró Bus haurà de continuar aplicant les 

següents mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel  COVID-19: 
 
-Serà obligatori l’accés al servei per part de les persones usuàries amb mascareta. 
 
-L’ocupació dels vehicles serà: 
 
a. D’un 50 % dels seients, de manera que les persones usuàries tinguin un seient buit 
contigu que els separi de qualsevol altra persona usuària. Només es podran situar en seients 
contigus persones que viatgin juntes i convisquin en el mateix domicili, i  
 
b. D’un màxim de 2 persones dempeus per m2. 
 
-No es podrà ocupar la primera fila de seients, tret que el vehicle disposi d’una mampara 
protectora de separació del conductor respecte les persones usuàries del servei. 
 
-No es vendran bitllets senzills per evitar el contacte entre els conductors i les persones 
usuàries. 
 
-I els treballadors i treballadores que tinguin contacte directe amb les persones usuàries 
hauran d’anar previstos de mascareta i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per a una 
higiene freqüent de mans.” 
 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

4 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3747/2020 

DE 9 DE JUNY, MESURES MATARÓ BUS. 

 



 10 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 
“Relació de fets 
 
Primer. El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla una sèrie de 
mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la contenció 
de la progressió de la malaltia.  L’ esmentat estat d’alarma ha estat prorrogat en sis 
ocasions, l’última mitjançant el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, fins a les 00.00 hores del 
dia  21 de juny de 2020, en els termes expressats en aquesta norma. 
 
Segon. Els  Decrets d’Alcaldia el núm. 2261, de 30 de març de 2020 i núm. 2345, de 2 

d’abril de 2020, mitjançant els quals es va acordar una reducció de la freqüència horària del 
servei Mataró bus, fins que no finalitzi l’estat d’alarma, atesa la necessitat d'adaptar l'oferta 
del servei de Mataró Bus com a conseqüència de la baixa mobilitat durant aquest període.  
 
I el decret d’Alcaldia núm. 2826, de 8 de maig, mitjançant el qual es va aplicar  una nova 
distribució horària del servei de Mataró Bus, a partir de dilluns 11 de maig de 2020, per 
atendre la demanda i continuar garantint el màxim d’ocupació dels vehicles, preservant en tot 
moment la salut i la contenció de la progressió de la malaltia.  
 
Tercer. En data 25 de maig de 2020 el municipi de Mataró va progressar a la Fase I,  la qual 

cosa va suposar una flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes 
després de la declaració de l’estat d’alarma, per a la transició cap a una nova normalitat i  un 
augment de la mobilitat de la ciutadania i, per tant, un increment de la demanda del servei de 
transport urbà.  
 
En aquest context, per decret d’Alcaldia núm. 3348, de 29 de maig, es va acordar la 
recuperació del 100% del servei de Mataró Bus, a partir de dimarts 2 de juny de 2020,  per 
atendre l’augment de les persones usuàries del servei de transport urbà amb la deguda 
protecció de la salut. 
 
Quart. Actualment el municipi de Mataró ha progressat a la Fase II, amb efectes a partir del 
8 de juny de 2020, en el procés iniciat de reducció gradual de les mesures extraordinàries de 
restricció de la mobilitat i del contacte social establertes mitjançant el Reial decret 463/2020 
amb la conseqüent flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes  
després de la declaració de l’estat d’alarma, per a la transició cap a una nova normalitat.  
 
El pas a la Fase II suposa un nou increment de la demanda del transport públic per la qual 
cosa és necessari seguir flexibilitzant alguna de les restriccions per tal de poder donar 
resposta a la mobilitat de la ciutadania en les diferents fases de desescalada del Pla. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament de Mataró ha de seguir implantant totes les precaucions i 
mesures de prevenció necessàries per a la minimització de riscos, preservant en tot moment 
la salut i el benestar dels conjunt de ciutadans.  
 
Cinquè.- La Cap del Servei de Mobilitat en informe de 8/06/2020 proposa que a  partir de 

dilluns  8 de juny de 2020 s’ autoritzi l’ocupació del 100% dels seients dels vehic les del 
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servei de Mataró Bus per atendre l’augment de les persones usuàries del servei de transport 
urbà amb la deguda protecció de la salut. 
 
Que a partir de dimarts  9 de juny de 2020 s’ autoritzi, atès que els vehicles del servei de 
Mataró Bus disposen de mampara de protecció per al conductor, reprendre la venda de 
bitllets i realitzar bescanvis tenint en compte que el conductor haurà de disposar d’una 
solució hidroalcohòlica per al seu ús particular. 
 
Sisè. Donada la situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel COVID-19, és 

responsabilitat de l’Ajuntament de Mataró seguir implantant totes aquelles mesures 
necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania, així com garantir 
simultàniament l’adequada prestació dels serveis sanitaris i socials essencials. 
 
 
Fonaments de dret 
 

L’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de 
màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat 
segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat.  
 
L’Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la 
finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats 
territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat.  
 
La clàusula 14 del Plec condicions administratives i tecnicoeconòmiques per a l’adjudicació 
en règim de gestió interessada del servei urbà de transport col•lectiu de superfície “Mataró 
bus” que preveu que l’Ajuntament podrà modificar, per raons d’interès públic les 
característiques del servei. Quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, 
l’Ajuntament haurà d’indemnitzar al contractista. 
 
 
Per tot això i en virtud de les facultats que m’ atorga la legislació vigent RESOLC: 

 
Primer.-  A partir de dilluns  8 de juny de 2020 s’ autoritzi  l’ocupació del 100% dels seients 

dels vehicles del servei de Mataró Bus per atendre l’augment de les persones usuàries del 
servei de transport urbà amb la deguda protecció de la salut.  
 
Segon.- A partir de dimarts  9 de juny de 2020 s’ autoritzi, atès que els vehicles del servei de 

Mataró Bus disposen de mampara de protecció per al conductor, reprendre la venda de 
bitllets i realitzar bescanvis tenint en compte que el conductor haurà de disposar d’una 
solució hidroalcohòlica per al seu ús particular. 
 
Tercer.- L’empresa prestadora del servei de Mataró Bus haurà de continuar aplicant les 

següents mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel  COVID-19: 
 

- Serà obligatori l’accés al servei per part de les persones usuàries amb mascareta. 
 

- L’ocupació de les plataformes dels vehicles per part de les persones que van 
dempeus serà d’un màxim de 2 persones per m2, havent de procurar-se, en tot cas, 
la major separació entre els passatgers. 
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- I els treballadors i treballadores que tinguin contacte directe amb les persones 

usuàries hauran d’anar previstos de mascareta i tenir accés a solucions 
hidroalcohòliques per a una higiene freqüent de mans.” 

 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

5 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3674/2020 

DE 7 DE JUNY, MESURES DE LA FASE 2 DEL PLA PER A LA 

TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, dóna compte 

del següent decret: 

 
“Relació de fets 

 
1.- El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla una sèrie de 
mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la contenció 
de la progressió de la malaltia. L’esmentat estat d’alarma ha estat prorrogat en sis ocasions, 
l’última mitjançant el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, fins a les 00.00 hores del dia  21 
de juny de 2020, en els termes expressats en aquesta norma. 
 
S’ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la 
mobilitat i del contacte social establertes mitjançant el Reial decret 463/2020. Així, el Govern 
de l’Estat va acordar el denominat Pla per a la transició cap a una nova normalitat que 
estableix els principals paràmetres i instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a 
la nova normalitat amb les màximes garanties de seguretat sanitària i recuperant 
progressivament els nivells de benestar social i econòmic anteriors a l’inici d’aquesta crisi.  
 
L’esmentat Pla preveu una fase 0 i tres fases de desescalada diferenciades en funció de les 
activitats permeses en cadascuna d’elles, per les quals podran avançar els diferents territoris 
en funció de diversos criteris i indicadors fins a arribar a la Fase III.  
 
2.- En data 25 de maig de 2020 el municipi de Mataró va progressar a la Fase I,  la qual cosa 
va suposar una flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes 
després de la declaració de l’estat d’alarma, per a la transició cap a una nova normalitat. En 
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aquest context, per Decret d’Alcaldia 3184 es van adoptar unes mesures de caire municipal 
amb l’objectiu d’activar i desenvolupar l’esmentada Fase I a la nostra ciutat.  

 
3.- Actualment el municipi de Mataró  progressa a la Fase 2, amb efectes a partir del 8 de 
juny de 2020, la qual cosa suposa aplicar noves mesures de flexib ilització de determinades 
restriccions d’àmbit nacional per a la transició cap a una nova normalitat. És en aquest 
context en el que cal prosseguir adoptant noves mesures de caire municipal amb l’objectiu 
d’activar i desenvolupar l’esmentada Fase 2 a la nostra ciutat. 
 
4.- L’informe del Director de Seguretat Pública, de 5 de juny de 2020, en el qual es proposen 
un seguit de mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi provocada per la 
pandèmia del COVID-19, amb l’objectiu d’activar i desenvolupar a la ciutat la Fase 2 del Pla 
de transició cap a la normalitat de les activitats socials, econòmiques i de servei públic: 
 
Fonaments de dret 

 
L’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la 
fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.  
 
L’Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres amb la 
finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats 
territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova 
normalitat. 
 

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar les següents mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi 
sanitària i  socioeconòmica provocada pel COVID-19,  amb efectes a partir del 8 de juny de 
2020 i condicionades a les ordres dictades per les autoritats sanitàries,  amb l’objectiu 
d’activar i desenvolupar a la ciutat de Mataró la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una 
nova normalitat de les activitats socials, econòmiques i de servei públic:  
 

1. Accés i ús públic general de tots els parcs i places de la ciutat, d’acord les següents 
condicions: 

 
a) Es permet la circulació de persones a peu o amb cadira de rodes; no de vehicles a 

motor ni vehicles elèctrics de mobilitat personal.  
b) Es permet l’ús dels correcans. 
c) No es pot fer ús de les pistes esportives. 
d) S’ha de mantenir una distancia social mínima de 2 m. En el cas que no es pugui 

mantenir l’esmentat distanciament social, s’han de fer servir mesures alternatives de 
protecció física ( mascareta...). 

e) No es permet tocar el mobiliari urbà. 
f) No es permet asseure als bancs. 
g) No es permet jugar als jocs infantils. 
h) No es permet fer ús dels aparells d’activitat física. 
i) No es poden practicar jocs o esports de contacte personal. 
j) No es poden reunir grups de més de 15 persones (excepte en el cas de persones 

convivents) 
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k) Complir la resta de mesures o restriccions de circulació, seguretat i salut que puguin 
dictar els governs de l’Estat i/o de la Generalitat de Catalunya.  
 
 

2. Obrir a l’accés i ús públic general les platges de la ciutat, amb les següents condicions: 
 

a) Tancament de la Platja de Pekín durant tot l’estiu, per manca de garanties sanitàries 
de l’aigua. 

b) Obertura de la resta de platges de la ciutat, sense serveis complementaris.  
c) Inici de la temporada de platges i dels serveis de salvament i socorrisme, bany assistit i 

serveis auxiliars (passeres, dutxes, banys, etc.) a partir del 15 de juny. L’ocupació 
màxima  de les dutxes, banys i altres serveis públics similars serà d’una persona 
excepte en els supòsits de persones que puguin requerir assistència  ( en aquest cas 
podran comptar amb el seu acompanyant). 

d) Tancament dels equipaments esportius, infantils i de joc (pistes de voley platja, futbol 
platja, street workout, àrees infantils, etc.). 

e) Mantenir una distància mínima entre persones (que no convisquin) de 4 metres als 
espais ocupats a la sorra. S’entén que cada persona ocupa amb les seves pertinences 
un espai de 4 m2 i que, a més, ha de mantenir un perímetre lliure de 2 metres al seu 
voltant. 

f) Mantenir una distància mínima entre persones (que no convisquin) de 2 metres a 
l’aigua del mar. 

g) Recomanar deixar lliures els primers 6 metres de la vora del mar, per facilitar l’accés 
d’entrada i sortida al mar; així com no passejar, aturar-se ni jugar a la vora del mar. 

h) Es suprimeixen totes les restriccions fins ara vigents per a la pràctica d’esports 
aquàtics. 

i) Es suprimeix el carril d’accés al mar per a la pràctica d’esports aquàtics, instal·lat a la 
Platja del Varador. 

j) Es manté tancat al trànsit de vehicles el passeig Marítim entre la riera de Sant Simó i 
l’accés al Port. 
 
Qualsevol activitat ordinària que es realitzi a la platja es desenvoluparà d’acord amb la 
resta de la normativa i el Pla d’usos vigents. 
 

3. Permetre l’obertura dels establiments de restauració, cafeteria, terrasses i comerç de 
conveniència fins a l’horari màxim que tinguin autoritzat en cada cas per la seva 
normativa sectorial o llicència. 
Els responsables de les activitats vetllaran especialment perquè aquestes, i els seus 
clients, no pertorbin el descans, la tranquil·litat i la convivència veïnal.  
 

4. Reobrir els equipaments i serveis municipals autoritzats a la Fase 2, d’acord amb les 
condicions i protocols d’aforament, distància física i seguretat establerts per les 
autoritat sanitàries: 
 

a) Escoles, per assistència voluntària dels infants de 3-6 anys, 6è de primària. Les 
Escoles d’Educació Especial atendran en funció dels requeriments específics del 
Departament d’Ensenyament. 

b) Institut Municipal Miquel Biada, obertura per assistència voluntària dels  alumnes 4t 
ESO, 2n Batxillerat i 2n Formació Professional. 

c) Escoles Bressol, obertura per a infants dels grups 1-2 i 2-3 anys. 
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d) Escoles d’Adults, obertura amb assistència voluntària dels alumnes. 
e) Habitatge,  s'inicia el treball presencial amb cita prèvia.  
f) Obertura de la Nau Gaudí amb un terç de l’aforament.  
g) Centres cívics (activitats), es permet activitat a les entitats allotjades als centres cívics 

d'atenció al públic amb cita prèvia. 
h) Espais Joves de Cerdanyola, Rocafonda, Llàntia i Boet, oberts en horari de matí, de 

dilluns a divendres de 9 a 14h, per fer atenció individual i atencions en grup amb cita 
prèvia.  

i) Oficines de la Direcció d’Esports, per atenció al públic amb cita prèvia.  
j) Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca, per a entrenaments. 
k) Estadi Municipal d'atletisme, per a entrenaments. 
l) Pistes i instal·lacions esportives municipals de petanca. 
m) Activitats esportives a l'aire lliure, turisme actiu i natura, amb grups fins a 20 persones. 
n) Caça i pesca. 

 
La resta d’instal·lacions i equipaments obriran segons les seves necessitats, 
demandes i capacitats operatives dels serveis o entitats gestors. 
  

 
Segon.- Deixar sense efectes les mesures d’emergència municipal dictades mitjançant 
decrets i/ o Bans que entrin en contradicció amb les mesures establertes en aquesta 
resolució.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

6 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4072/2020 

DE 18 DE JUNY, MESURES DE LA FASE 3 DEL PLA PER A LA 

TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, dóna compte 

del següent decret: 

 

“Relació de fets 

 
1.- El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla una sèrie 
de mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la 
contenció de la progressió de la malaltia. L’esmentat estat d’alarma ha estat prorrogat en 
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sis ocasions, l’última mitjançant el Reial decret 555/2020, de 5 de juny, fins a les 00.00 
hores del dia  21 de juny de 2020, en els termes expressats en aquesta norma. 
 
2.- En el procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la 
mobilitat i del contacte social establertes mitjançant el Reial decret 463/2020, articulat en 
quatre fases (fase 0 a fase 3) en el Pla per a la transició cap a una nova normalitat, el 
nostre municipi ha anat progressant de forma continuada, primerament a la fase 1, en 
data 25 de maig de 2020, i posteriorment a la fase 2, en data 8 de juny de 2020.  
 
Aquesta progressió va suposar aplicar un seguit de mesures de flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 
d’alarma, per a la transició cap a una nova normalitat. En aquest context, per decrets 
d’Alcaldia 3184, 3240 i 3674 es van adoptar un seguit de mesures de caire municipal amb 
l’objectiu d’activar i desenvolupar les fases 1 i 2 a la nostra ciutat.  
 
3 - En data 18 de juny de 2020 el municipi de Mataró ha progressat a la Fase 3  la qual 
cosa suposa aplicar noves mesures de flexibilització de determinades restriccions d’àmbit 
nacional per a la transició cap a una nova normalitat, i seguir adoptant noves mesures de 
caire municipal amb l’objectiu d’activar i desenvolupar l’esmentada Fase 3 a la nostra 
ciutat. 
 
4.- L’informe del Director de Seguretat Pública, de 18 de juny de 2020 , en el qual es 
proposen un seguit de mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi 
provocada per la pandèmia del COVID-19, amb l’objectiu d’activar i desenvolupar a la 
ciutat la Fase 3 del Pla de transició cap a la normalitat de les activitats socials, 
econòmiques i de servei públic. 
 
Fonaments de dret 

 
L’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la 
fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat  
 
L’Ordre SND/535/2020, de 17 de juny, per la qual es modifica l’Ordre SND/414/2020, de 
16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional 
establertes després  de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla 
per a la transició cap a una nova normalitat, i l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a 
la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la 
declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una 
nova normalitat. 
 
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar les següents mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la 

crisi sanitària i  socioeconòmica provocada pel COVID-19,  condicionades a les ordres 
dictades per les autoritats sanitàries,  amb l’objectiu d’activar i desenvolupar a la ciutat de 
Mataró la Fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat de les activitats 
socials, econòmiques i de servei públic:  
 
1. Obrir els parcs i places de la ciutat a ple ús, amb les següents recomanacions: 
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a) Mantenir una distancia social suficient. 
b) Fer servir mascareta, quan no es pugui garantir el distanciament social. 
c) Evitar l’ús dels jocs infantils. 
d) Evitar l’ús dels aparells d’activitat física.  
e) Evitar la pràctica de jocs o esports de contacte personal. 
f) No reunir-se grups de més de 20 persones. 
g) Complir la resta de mesures o restriccions de seguretat i salut que puguin 

dictar les autoritats competents. 
 

2. Mantenir l’accés i ús públic general les platges de la ciutat, amb les següents 
condicions: 
 
a) Tancament de la Platja de Pekín durant tot l’estiu, per manca de garanties 

sanitàries de l’aigua. 
b) Mantenir una distància mínima entre persones (que no convisquin) de 4 metres 

als espais ocupats a la sorra. S’entén que cada persona ocupa amb les seves 
pertinences un espai de 4 m2 i que, a més, ha de mantenir un perímetre lliure de 
2 metres al seu voltant. 

c) Mantenir una distància mínima entre persones (que no convisquin) de 2 metres a 
l’aigua del mar. 

d) Es recomana deixar lliures els primers 6 metres de la vora del mar, per facilitar 
l’accés d’entrada i sortida al mar, així com no passejar, aturar-se ni jugar a la vora 
del mar. 

e) Es recomana no fer ús dels equipaments esportius, infantils i de joc (pistes de 
vòlei platja, futbol platja, street workout, àrees infantils...).  
 

3. Obrir al trànsit de vehicles el passeig Marítim entre la riera de Sant Simó i l’accés al 
Port, a partir de les 09.00 hores del dia 24 de juny. 
 

4. Prohibir l’accés a les platges, des de les 20.00 hores del dia 23 de juny a les 09.00 
hores del dia 24 de juny. 
 

5. Permetre la nit del 23 al 24 de juny l’obertura dels establiments de restauració, 
cafeteria, terrasses i comerç de conveniència fins a l’horari màxim que tinguin 
autoritzat en cada cas per la seva normativa sectorial o llicència, sense ampliacions 
horàries de caràcter extraordinari. 
 

6. No autoritzar revetlles ni sopars populars la nit del 23 al 24 de juny. 
 

7. Reobrir els equipaments i serveis municipals autoritzats a la Fase 3, d’acord amb les 
condicions i protocols d’aforament, distància física i seguretat establerts per les 
autoritat sanitàries, en els següents termes: 
 
a) Als centres cívics s’inicia l’activitat associativa amb restriccions. 
b) A les biblioteques s’obriran els espais de consulta i el servei d’ordinadors amb 

aforament reduït. 
c) Als museus s’ampliarà l’aforament al 50%.  
d) Obertura del Poliesportiu Municipal Jaume Parera, amb restriccions. 
e) Obertura de la Piscina Municipal, a partir del 25 de juny, amb restriccions. 
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f) Obertura del Centre Municipal d’Esports el Sorrall, a partir del 22 de juny, amb 
restriccions. 

g) Obertura de les instal·lacions esportives pels Casals Esportius d’ Estiu, a partir 
del 29  de juny. 

h) Obertura de les escoles que fan Casals d’Estiu. 
i) Obertura del Servei d’Estiu a les Escoles Bressol Municipals. 
j) Obertura del Centre de Formació Tres Roques per a les activitats d’estiu. 
 
La resta d’instal·lacions i equipaments obriran segons les seves necessitats, 
demandes i capacitats operatives dels serveis o entitats gestors.  

 
Segon.- Deixar sense efectes les mesures d’emergència municipal dictades mitjançant 

decrets i/ o Bans que entrin en contradicció amb les mesures establertes en aquesta 
resolució.” 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

7 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4289/2020 

DE 26 DE JUNY, MESURES ETAPA DE LA REPRESA EN EL 

CONTEXT D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA VIGENT PROVOCADA PER 

LA COVID19. 

 
 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, dóna compte 

del següent decret: 

 
 
“Relació de fets 

 
1.- La situació d'emergència ocasionada pel brot epidèmic de la Covid-19 declarada com a 
pandèmia internacional per l’Organització Mundial de la Salut, l’11 de març de 2020, i la 
declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, mitjançant l’adopció d’una sèrie de 
mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la contenció 
de la progressió de la malaltia.  
 
2.- En el procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la 
mobilitat i del contacte social establertes mitjançant el Reial decret 463/2020, el municipi de 
Mataró va anar progressant de forma continuada per les fases del Pla per a la transició cap a 
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una nova normalitat:  primerament a la fase 1, en data 25 de maig de 2020; posteriorment a 
la fase 2, en data 8 de juny de 2020 i finalment a la fase 3, en data 18 de juny de 2020.  
 
Aquesta progressió va suposar l’aplicació d’un seguit de mesures de flexibilització de 
determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat 
d’alarma, per a la transició cap a una nova normalitat. En aquest context, per decrets 
d’Alcaldia 3184, 3240,  3674 i 4072 es van adoptar un seguit de mesures de caire municipal 
amb l’objectiu d’activar i desenvolupar les diferents fases a la nostra ciutat. 
 
3.- Per Decret 63/2020, de 18 de juny s’ha determinat la finalització de la fase 3 de 
l’esmentat Pla,  amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, quedant 
sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma, i s’ha 
establert l'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l'emergència 
sanitària vigent provocada per la COVID-19. 
 
4.- L’informe del Director de Seguretat Pública, de data 23 de juny de 2020, en el qual es 
proposen un seguit de mesures per a la represa de la normalitat de les activitats socials, 
econòmiques i de servei públic que es desenvolupen a la ciutat.  
 
 
Fonaments de dret 

 
DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària 
provocada per la COVID19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. 
 
RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2. 
 
 

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar les següents mesures en el marc de l’etapa de la represa, condicionades a 

les ordres dictades per les autoritats sanitàries, en el context d’emergència sanitària vigent 
provocada per la COVID-19: 
 

1. Mantenir activat en estat d’alerta el Pla d’emergència municipal i els protocols 
d’actuació en relació a la pandèmia de la COVID-19. 

 
2. Implementar a tots els equipaments i serveis municipals  les mesures preventives 

de caràcter general per a la prevenció i contenció del contagi de la COVID-19. 
 
3. Implementar i desenvolupar a tots els àmbits de gestió i servei municipals els 

plans sectorials d'activitats establerts per la Generalitat de Catalunya.  
 
4. Ordenar la publicitat als accessos de tots els espais, establiments i activitats de 

pública concurrència de l’aforament màxim permès d’acord amb normativa vigent.  
 
5. Incorporar al règim d’autorització municipal d’activitats les mesures de prevenció i 

contenció del contagi de la COVID-19 que corresponguin en cada cas. 



 20 

 
6. Obrir els parcs i places de la ciutat per a l’ús comú general de la ciutadania, en 

l’horari habitual, amb les següents recomanacions: 
 
a) Mantenir una distancia social suficient. 
b) Fer servir mascareta, quan no es pugui garantir el distanciament social. 
c) Evitar l’ús dels jocs infantils. 
d) Evitar l’ús dels aparells d’activitat física.  
e) Evitar la pràctica de jocs o esports de contacte personal. 
f) No reunir-se ni aglomerar-se en grups excessivament nombrosos. 
g) Complir la resta de mesures o restriccions de seguretat i salut que puguin dictar 

les autoritats competents. 
 
7. Obrir les platges de la ciutat per a l’ús de la ciutadania, amb l’excepció establerta 

en el següent punt, amb les següents recomanacions: 
 
a) Mantenir una distància mínima entre persones (que no convisquin) de 4 metres 

als espais ocupats a la sorra. S’entén que cada persona ocupa amb les seves 
pertinences un espai de 4 m2 i que, a més, ha de mantenir un perímetre lliure de 
2 metres al seu voltant. 

b) Mantenir una distància mínima entre persones (que no convisquin) de 2 metres a 
l’aigua del mar. 

c) Deixar lliures els primers 6 metres de la vora del mar, per facilitar l’accés 
d’entrada i sortida al mar, així com no passejar, aturar-se ni jugar a la vora del 
mar. 

d) No fer ús dels equipaments esportius, infantils i de joc (pistes de vòlei platja, 
futbol platja, street workout, àrees infantils...). 

 
8. Tancar al bany la Platja de Pekín durant tot l’estiu com a mesura de prevenció per la 

manca de garanties sanitàries de l’aigua.  
 

9. Adoptar les mesures organitzatives i materials que siguin necessàries per garantir la 
continuïtat d’un equip de seguiment i la capacitat de resposta a l’estat d’alerta 
municipal en relació a la pandèmia de la COVID-19.   
 

10. Avaluar la gestió de l’emergència motivada per la pandèmia de la COVID-19 i revisar 
els plans i protocols d’actuació municipals, amb l’objectiu de millorar-ne la seva 
eficàcia, eficiència i coordinació.  

 
 

Segon.- Deixar sense efectes totes les mesures d’emergència municipal motivades per la 

pandèmia de la COVID-19 dictades anteriorment mitjançant decret o ban.” 
 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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DICTAMENS 

 

ALCALDIA 

 

8 - MODIFICAR LA DESIGNA DE REPRESENTANTS DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSORCI PER AL 

TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME. 

  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent:  

 
 

“Per acord plenari de 9 de juliol de 2019 es va designar el representant municipal en el 
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme en la qual l’Ajuntament 
participa en els seus òrgans de govern, amb l’actual President del Consorci, Sr. David Bote 
Paz, Alcalde-President de l’Ajuntament de Mataró. 
 
En el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de data 8-1-2020, s’ha publicat la 
modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, als articles 9.1.b) i 13è 1. dels quals disposa: 
 

Article 9è.  
La Junta General. 
1. La Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci,  i estarà 

constituïda per: 
a) El President.  
b) Un representant de cada un dels municipis consorciats que hauran de tenir la condició 

de membre electe de la respectiva corporació i seran nomenats i substituïts lliurement 
pels respectius municipis consorciats. 

c) Un representant de la Diputació de Barcelona que serà nomenat i substituït lliurement 

per l’entitat. 
d) Un representant del Consell Comarcal del Maresme que serà nomenat i substituït 

lliurement per l’entitat. 

(···) 
Article 13è. La Presidència. 

1. La presidència del Consorci recaurà en l’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Mataró.  

(···) 

 
Vista la modificació dels Estatuts per part del Consorci, a l’Ajuntament de Mataró li 
correspon la Presidència i també un altre representant membre electe de la Corporació, per 
la qual cosa el govern municipal comunica que cal procedir al nomenament de la Sra. 
Elizabet Ruiz Moreno com a representant municipal en el Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme i com a suplent al Sr. José Antonio Ricis Saavedra..  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
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ÚNIC.-  Modificar la designa de representants de l’Ajuntament de Mataró aprovada en el Ple 

extraordinari urgent de 9 de juliol de 2019, en la forma següent:  
 
 
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 

 
Nombre de representants: 2 
Alcalde – David Bote Paz  

Elizabet Ruiz Moreno 
Suplent - José Antonio Ricis Saavedra  

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 26,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’ERC-MES (8), corresponent als membres del grup municipal de 

Junts per Mataró (1) i corresponent als membres del grup 

municipal de Ciutadans (2).  

Vots en contra: Cap.    

Abstencions: 1, corresponent al regidor Sr. Alfons Canela Serrano.    

 

 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Secretaria General 

    

 

9  - APROVAR EL CONTRACTE DE DONACIÓ D´UN FONS 

DOCUMENTAL DE L´ESCOLA DE DANSA DE LA SRA. ENRIQUETA 

ALUM A L´AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent:  
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“En data 18 de novembre de 2019 la senyora Enriqueta Alum Perlasia ha presentat un escrit 
en el que manifesta la seva voluntat de fer una donació de la documentació de l’escola de 
dansa a l’Ajuntament de Mataró, amb destí a l’Arxiu Municipal perquè que sigui accessible 
als ciutadans. 

 
La senyora Enriqueta Alum ha manifestat que és propietària d’un fons documental de 
l’escola de dansa que va estar en funcionament durant la dècada dels anys 60 fins l’any 
2001. L’estudi de dansa va començar el 1962 en un edifici del carrer Sant Bonaventura; l’any 
1975 va traslladar l’activitat al carrer Massevà. 
 
La donació es composa de diversa documentació, referida a àlbums de fotografies, cartells i 
programes d’actuacions i activitats, llibretes de comptes, gravacions i imatges en moviment 
en cintes de vídeo (en suport VHS i CD), reculls de premsa i llistats d’alumnes. 

 
La senyora Alum dona aquesta documentació a l’Ajuntament de Mataró perquè es conservi a 
l’Arxiu Municipal i es pugui posar a disposició dels ciutadans que la vulguin consultar, 
especialment per als estudiosos i aficionats al món de la dansa. 
 
La cap de secció de Gestió Documental i Arxiu ha proposat acceptar la donació atès que ha 
constatat que el contingut de la documentació és de valor per la ciutat al tractar-se d’un 
estudi de dansa que inicialment va impartir ballet clàssic i ball espanyol i, posteriorment, va 
anar incorporant la dansa catalana, el flamenc, la caracterització, la història de la dansa i el 
patinatge artístic, activitat que impartia amb el senyor Natalio Baquero. Els alumnes també 
van realitzar diverses actuacions en els principals teatres de la ciutat (Sala Cabanyes, Teatre 
monumental, la Saleta i el Clavé) i van col·laborar amb el pessebre vivent del Maresme, a 
Sant Vicenç de Montalt.  
 
El 1969 l’escola de dansa va tenir un paper important en la recuperació de la Festa dels 
Joglars, de tradició medieval, a Mataró i també a la Fira multisectorial de 1971 on la senyora 
Alum va tenir la idea de fer una comparsa de majorettes que actuaven a la Fira, les Santes, 
la cavalcada de reis, Sant Antoni Abad,  la Festa de la Vellesa i el Dia del Turista. 
 
El 1975 l’escola es va convertir en un centre de dansa i de patinatge artístic, ampliant l’oferta 
de balls al pasdoble, vals, tango, rock, rumba, merengue, cha-cha-cha, bolero, swing, fox, 
salsa, sevillanes, country, jazz, claqué, gimnàstica rítmica, etc. 
 
L’any 2002 va tancat les seves portes amb una llista de 300 parelles de balls de saló i més 
de 2000 alumnes durant els cinquanta anys d’història del centre d’Enriqueta Alum. 
L’Ajuntament de Mataró reconeix l'interès públic col·lectiu i el valor d’aquest fons, que és de 
gran importància per a la ciutat de Mataró, pels investigadors i per a la societat en general 
perquè aporta informació sobre la vida cultural i social de la ciutat, raó per la qual té la 
voluntat d’acceptar la donació. 
 
En l’acte de donació es transmeten a l'Ajuntament de Mataró els drets inherents a la 
possessió i propietat del fons documental, així com els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública de les seves imatges per qualsevol mitjà i en qualsevol modalitat 
d’explotació. 
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En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia número 4949/2019, de 18 de juny, de 
delegació de competències qui subscriu Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent, 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Acceptar la donació gratuïta i sense condicionant ni limitació de domini, reproducció 

o explotació del fons documental de l’escola de dansa d’Enriqueta Alum Perlasia.  
. 
Segon.- Aprovar la minuta del "Contracte de donació d’un fons documental de l’escola de 

dansa de la Sra. Enriqueta Alum Perlasia a l’Ajuntament de Mataró" que s'adjunta en 
aquesta proposta d'acord i procedir a la seva signatura.  
 
Tercer.-  Facultar l'Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, senyor David Bote Paz, per a la 

signatura del contracte de donació, que es formalitzarà en document administratiu i que 
implica l'adquisició del ple domini del fons documental. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Mataró fa palès el seu agraïment més expressiu a la senyora 

Enriqueta Alum Perlasia per la mostra d’afecte i liberalitat que en aquest acte de donació fa a 
la ciutat de Mataró”. 
 
 

ANNEX I 
 
 

CONTRACTE DE DONACIÓ D’UN FONS DOCUMENTAL DE L’ESCOLA DE DANSA DE LA SRA. 
ENRIQUETA ALUM A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ  
 

 
 
A la ciutat de Mataró, el dia ...... de ....... de 2020. 

 
 
REUNITS, 

 
- D’una part, el donatari, Sr. David Bote Paz, Alcalde de Mataró, assistit per la Secretaria General Sra.  
Maria Lluïsa Guañabens Casarramona que dona fe de l’acte, d’acord en l’article 3.2.i) del Rea l Decret  

128/2018 de 16 de març. 
 
-  De l’altra, la donant, Sra. Enriqueta Alum Perlasia, amb DNI núm. 38755452S, i domicili al carrer 

...................  
 
ACTUEN, 

 
- El primer en nom i representació de l’Ajuntament de Mataró, en virtut de les facultats c onferides per 
acord plenari de ....... de .......... de 2020. 

 
- I la segona, en nom propi. 
 

 
EXPOSEN,  
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I. Que en data 18 de novembre de 2019 la senyora Enriqueta Alum Perlasia ha presentat un escrit  
en el que manifesta la seva voluntat de fer una donació de la documentació de l’escola de dansa 

a l’Ajuntament de Mataró, amb destí a l’Arxiu Municipal, atès el valor cultural i per la ciutat del 
fons, la importància de la seva conservació, i perquè que sigui accessible als ciutadans.  

 

II.       Que la senyora Enriqueta Alum manifesta en aquest acte que és propietària d’un fons 
documental de l’escola de dansa que va estar en funcionament durant la dècada dels anys 60 
fins l’any 2002.  

 

III.  Que la donació es composa de diversa documentació, entre d’altres: àlbums de fotografies,  
cartells i programes d’actuacions i activitats, llibretes de comptes, gravacions i imatges en 

moviment en cintes de vídeo (en suport VHS i CD), reculls de premsa i llistats d’alumnes.  
 

IV. Que la senyora Alum dona aquesta documentació perquè es conservi a l’Arxiu Municipal i es  

pugui posar a disposició dels ciutadans que la vulguin consultar, especialment per als estudiosos 
i aficionats al món de la dansa.  

 

V. Que l’Arxiu Municipal ha proposat  acceptar la donació atès que han constatat que el contingut de 
la documentació és de valor per la ciutat al tractar-se d’un estudi de dansa que va impartir tota 
classe de disciplines de ball i patinatge art ístic.  

 

VI. Que l’Ajuntament de Mataró reconeix la importància d’aquest fons pel fet que  aportarà informació 
sobre la vida cultural i social de la ciutat.  

 
 

I, posades ambdues parts d’acord en aquest sentit, subscriuen el present contracte de donació que es 

regirà pels següents 
 
 

PACTES.  
 
 

Primer.- La senyora Enriqueta Alum Perlasia dona a l’Ajuntament de Mataró, que l’accepta i adquireix  
a títol gratuït i sense cap mena de contraprestació, el  fons de documental que s’ha descrit a la part  
expositiva d’aquest contracte.  

 
La donació es regula pel que s’estableix a l 'article 531-7 i següents del Llibre Cinquè del Codi Civil de 
Catalunya (Llei 5/2006, de 10 de maig) i té caràcter irrevocable i perpetu.  

 
La donació d’aquest fons suposa el traspàs de la seva titularitat a l’Ajuntament de Mataró, que en 
passarà a ser el posseïdor i propietari i a qui se li reconeixen els drets d'explotació. 

 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró es compromet a custodiar i conservar el fons documental objecte 
d’aquesta donació a l’Arxiu Municipal de la ciutat, amb les condicions d’instal·lació i conservació 

adequades.  
 
Tercer.-  La donant reconeix a l’Ajuntament de Mataró els següents drets sobre la totalitat de la 

donació del fons documental:  
 
a) La facultat d’establir els criteris de tractament específic i d’avaluació i tria més adequats del total 

del fons documental objecte de donació a fi de garantir -ne la millor gestió i preservació. 
b) La classificació, ordenació i inventariat del fons.  
c) Els drets d'explotació referits a la reproducció, distribució, comunicació i transformació, per a 

qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d'explotació, distribució,  suport, format i mitjà,  
inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. El dret de 
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transformació s'entén per al disseny d'edicions municipals de qualsevol mena i, si s'escau, per al 
seu tractament informàtic en l 'elaboració d'instruments de descripció i en cap cas no suposarà 

l'alteració de la documentació original.  
d) El dret a gestionar el fons per tercers o a altres institucions que consideri oportunes, com podria 

ser l’Arxiu Comarcal del Maresme.  

 
 
 

Quart.- En relació al fons documental, l'Ajuntament de Mataró assumeix els següents compromisos:  
 
1.-  Integrar aquests documents a l’Arxiu Municipal, sense perjudici dels possibles desplaçaments  

que calgui efectuar amb motiu d’activitats de divulgació, seguretat o conservació.  
 
2.-  Posar els documents a disposició dels investigadors i del públic en general, per a la seva 

divulgació, de la manera que els responsables tècnics de l’Arxiu Municipal estimin més adient.  
 
3.-  Mantenir els documents sempre a la ciutat de Mataró, en les condicions de seguretat i  

conservació que garanteixin la seva preservació. 
 
4.- No dividir el fons en diferents entitats amb l’objectiu de no devaluar el seu valor cultural.  

 
5.- Convenir  la  citació  en  l’ús  públic  d’aquests  documents de la següent  manera: © Ajuntament 

de Mataró. Fons Enriqueta Alum Perlasia.  

 
En les possibles edicions dels estudis o treballs que es puguin realitzar de la documentació donada, la 
persona o persones que els duguin a terme caldrà que hi facin constar, de forma expressa , l’autoria 

dels documents i imatges utilitzats, la seva procedència i que lliurin dos exemplars del treball al propi 
Arxiu, un dels quals podrà ser lliurat a la donant. 
 

I en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest document per duplicat exemplar 
en el lloc i data esmentats a l’encapçalament.  
 

 
 
David Bote Paz                    Enriqueta Alum Perlasia 

Alcalde                                 Donant  
 

En dona fe, 

Secretaria General.  
 

 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 
 

Servei de Compres i Contractacions 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt d’aquests punts de l’ordre del dia per venir 

referits a temàtiques coincidents.  
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10 - DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS D'ALCALDIA 

PER CRISI COVID19: 

 

DECRET 3626/2020, DE 4 DE JUNY, DEL CONTRACTE D'EMERGÈNCIA DEL 

SERVEI DE SUPORT I REFORÇ EDUCATIU DURANT L'ESTIU 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 
“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania emet informe raonat motivant que la necessitat 
està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el servei de suport i reforç educatiu durant l’estiu, degut a la 
suspensió de les classes presencials als centres educatius com a conseqüència de la 
declaració de l’Estat d’Alarma. 
 
 
Fonaments de dret  
 

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a 
respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 que recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que l'adopció de qualsevol tipus de mesura 
directament o indirecta per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera 
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic (LCSP ) i que a tots els contractes que hagin de celebrar-se per 
atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
per fer front al COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim 
excepcional, permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP, de 
manera que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la 
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , sense 
subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit 
suficient. 
 



 28 

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel servei de suport i reforç educatiu durant l’estiu, a favor de la FUNDACIO PERE 
TARRÉS, per import de 24.500,00 euros, exempts d’IVA, segons informe tècnic emès i 
segons fets i fonaments de dret. 
 
Segon.- L’execució del contracte s’ha d’iniciar abans d’un mes.  

 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Tercer.- Aprovar la retenció de crèdit per l’import de 24.500,00 euros, exempts d’IVA a 

càrrec de la partida pressupostària 850401/231520/22799 del pressupost aprovat per la 
present anualitat (doc. Comptable RC núm. 51521). 
 
Quart .- Designar com a responsable del  contracte la senyora Montserrat Balaguer que és 

la persona assignada per executar  directament el contracte. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 3623/2020, DE 4 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D'EMERGÈNCIA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE L'ESPAI GATASSA COM A 

CENTRE PER A PERSONES SENSE SOSTRE DURANT L'ESTAT D'ALARMA 

PEL COVID-19 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 
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1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del Servei de Benestar Social emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el servei de gestió de l’Espai Gatassa com a centre per a 
persones sense sostre durant l’estat d’alarma pel COVID-19, per un període aproximat del 
19 de març al 15 de setembre.    
 
 
Fonaments de dret  
 

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a 
respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 que recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que l'adopció de qualsevol tipus de mesura 
directament o indirecta per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera 
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic (LCSP ) i que a tots els contractes que hagin de celebrar-se per 
atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
per fer front al COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim 
excepcional, permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP, de 
manera que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la 
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , sense 
subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit 
suficient. 
 
L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’ atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel Servei de gestió de l’Espai Gatassa com a centre per a persones sense sostre 
durant l’estat d’alarma pel COVID-19, a favor de la CREU ROJA, per import de 151.737,97, 
exempts d’IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Segon.- L’execució del contracte s’ha d’iniciar abans d’un mes.  

 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Tercer.- Aprovar la retenció de crèdit per l’import de 151.737,97 euros, exclòs IVA a càrrec 

de la partida pressupostària 820202/231410/22799 del pressupost aprovat per la present 
anualitat (doc. Comptable RC núm. 51625). 
 
Quart.- Designar com a responsable del  contracte la senyora Maria Gil que és la persona 
assignada per executar  directament el contracte. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4059/2020, DE 18 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL  SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA 

NECESSARI PEL DISPOSITIU DE LLIURAMENT DE LES TARGETES 

MENJADOR. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“1. Per decret d’alcaldia 4059/2020, de 18 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de material d’oficina necessari pel dispositiu de lliurament de les 
targetes menjador. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
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2. La cap del Servei d’Educació emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de material d’oficina necessari pel dispositiu 
de lliurament de targetes menjador que es va habilitar.  
 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de material d’oficina pel dispositiu de lliurament de les targetes 
menjador, a favor de l’empresa OFFICE MATARÓ SL, per import de 389,23 euros, sense 
IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’empresa OFFICE MATARÓ 

SL, per l’import de 470,97 euros, inclòs IVA a càrrec de la partida pressupostària 
310400/231470/22199 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. Comptable ADO 
núm. 39461). 
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Tercer.- Designar com a responsable del  contracte la senyora Sandra Lafuente Batet que 

és la persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 3672/2020, DE 6 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA DEL SERVEI DE TREBALLS DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ 

A LA CALÇADA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 
“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del Servei de Mobilitat emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. L’objecte del contracte és el servei de treballs de pintura de senyalització a la calçada, 
amb l’objectiu de promoure la circulació segura de vianants amb la senyalització de 
recomanacions a les voreres i passos de vianants. 
 
 
Fonaments de dret  
 

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a 
respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 que recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que l'adopció de qualsevol tipus de mesura 
directament o indirecta per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera 
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic (LCSP ) i que a tots els contractes que hagin de celebrar-se per 
atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 



 33 

per fer front al COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim 
excepcional, permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP, de 
manera que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la 
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , sense 
subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit 
suficient. 
 
L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel servei de treballs de pintura de senyalització a la calçada, a favor de l’empresa 
BOR SEÑALIZACIONES SL, per import de 20.661,16 euros, sense IVA, segons informe 
tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Segon.- L’execució del contracte s’ha d’iniciar abans d’un mes.  
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Tercer.- Aprovar la retenció de crèdit per l’import de 25.000,00 euros, inclòs IVA a càrrec de 

la partida pressupostària 710400/13313Z/60500 del pressupost aprovat per la present 
anualitat (doc. Comptable RC núm. 51451). 
 
Quart .- Designar com a responsable del  contracte la senyor Josep Ninou que és la persona 

assignada per executar directament el contracte. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4058/2020, DE 18 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE 30.000 MASCARETES FFP2. 

 



 34 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4058/2020, de 18 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 30.000 mascaretes FFP2. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 30.000 mascaretes FFP2, com a EPIS 
envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 
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L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 30.000 mascaretes FFP2, com a EPIS envers el risc de 
contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, 
per import de 77.160,00 euros, exclòs IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i 
fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 77.160,00 €, exclòs IVA, a càrrec de la 
partida pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat 
(doc. Comptable RC núm. 53472). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 
 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4060/2020, DE 18 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE GEL HIDROALCOHÒLIC. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 
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1. Per decret d’alcaldia 4060/2020, de 18 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de gel hidroalcohòlic. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 1512 unitat de gel hidroalcohòlic de 100 
ml i 720 unitats de gel hidroalcohòlic de 500 ml, com a EPIS envers el risc de contagi per 
l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència. 

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
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Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 1512 unitat de gel hidroalcohòlic de 100 ml i 720 unitats de 
gel hidroalcohòlic de 500 ml, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-
19, a favor de l’empresa HIPERTIN SA, per import de 7.156,80 euros, exclòs IVA, segons 
informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 7.156,80 € exclòs IVA, a càrrec de la partida 
pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable RC núm. 53142). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4064/2020, DE 18 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE 20.000 MASCARETES. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 
 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4064/2020, de 18 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 20.000 mascaretes. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  
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Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 20.000 mascaretes com a EPIS envers el 
risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 20.000 mascaretes com a EPIS envers el risc de contagi 
per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa NINAMAR CAT SL, per import de 
14.000,00 euros, exclòs IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
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Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’empresa NINAMAR CAT SL, 
per l’import de 14.000,00 euros, exclòs IVA a càrrec de la partida pressupostària 
320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. Comptable ADO 
núm. 49000). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 
 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4070/2020, DE 18 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL BÀSIC DE 

PAPERERIA PER ALS INFANTS DE FAMÍLIES VULNERABLES PER PODER 

REALITZAR TREBALL ESCOLAR A CASA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 
“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4070/2020, de 18 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de material bàsic de papereria per als infants de famílies vulnerables 
per poder realitzar treball escolar a casa. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
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1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del Servei d’Educació emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de material bàsic de papereria per als infants 
de famílies vulnerables per poder realitzar treball escolar a casa. 
 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractac ió, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 

fa al responsable  del contracte. 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de material bàsic de papereria per als infants de famílies 
vulnerables per poder realitzar treball escolar a casa, a favor de LYRECO ESPAÑA SA, per 
import de 2.689,21 euros, sense IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments 
de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 3.253,94 €, amb IVA, a càrrec de la partida 

pressupostària 310400.231470.22199 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable RC núm. 53792). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte a la senyora Sandra Lafuente que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 
 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4071/2020, DE 18 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES QUIRÚRGIQUES. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 
 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4071/2020, de 18 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de mascaretes quirúrgiques. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
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2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 38.000 unitats de mascaretes 
quirúrgiques, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC. 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 38.000 unitats de mascaretes quirúrgiques, com a EPIS 
envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa IMPORTEXMA 
SL, per import de 14.820,00 euros, exclòs IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i 
fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 14.820,00 € exclòs IVA, a càrrec de la partida 

pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable RC núm. 53137). 
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Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 

 
 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4062/2020, DE 18 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE GUANTS NITRILS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 
“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4062/2020, de 18 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de guants nitrils. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 10.000 guants nitrils talla XL, com a EPIS 
envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
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Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 10.000 guants nitrils talla XL, com a EPIS envers el risc de 
contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa FORCHT CT SL, per import de 
1.864,95 euros, exclòs IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 1.864,95 € exclòs IVA, a càrrec de la partida 

pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable RC núm. 53866). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
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Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4065/2020, DE 18 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PAPERERIA 

BÀSIC ALS INFANTS DE FAMÍLIES VULNERABLES PER TAL DE PODER 

REALITZAR TREBALLS ESCOLARS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 
 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4065/2020, de 18 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de material de papereria bàsic als infants de famílies vulnerables per tal 
de poder realitzar treballs escolars. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri. 

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 
del següent acord: 

 
“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del servei d’Educació emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de material de papereria bàsic als infants de 
famílies vulnerables per tal de poder realitzar treballs escolars (llapis de colors). 
 
Fonaments de dret  
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L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de material de papereria bàsic als infants de famílies 
vulnerables per tal de poder realitzar treballs escolars (llapis de colors), a favor de l’empresa 
OFFICE MATARÓ SL, per import de 630,00 euros, sense IVA, segons informe tècnic emès i 
segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 762,30 euros, amb IVA, a càrrec de la partida 

pressupostària 310400/231470/22199 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable RC núm. 54198). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte a la senyora Sandra Lafuente que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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DECRET D'ALCALDIA 4066/2020, DE 18 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT D’UNA CABINA D’OZONITZACIÓ DE 

ROBA 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4066/2020, de 18 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de material d’oficina necessari pel dispositiu de lliurament de les 
targetes menjador. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament d’una cabina desinfectant de roba amb ozó, 
com a material per evitar el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 
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 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència. 

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament d’una cabina desinfectant de roba amb ozó, com a material per 
evitar el risc de contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa DEXTRON SA, per 
import de 6.000,00 euros, sense IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments 
de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 7.260,00 € amb IVA, a càrrec de la partida 

pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable RC núm. 53141). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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DECRET D'ALCALDIA 4109/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE DIFERENT MATERIAL PER 

EVITAR EL RISC DE CONTAGI PER L’EXPOSICIÓ DEL COVID19  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4109/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de diferent material per evitar el risc de contagi per l’exposició del 
COVID19. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri. 

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 120 dosificadors 250ml solució 
hidroalcohòlica, 12 dosificadors sabó, 100 dosificadors ampolla transparent 500cc, 166 
ampolles de 125ml i 250 ampolles transparents dosificador 250cc, com a EPIS envers el risc 
de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
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preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 120 dosificadors 250ml solució hidroalcohòlica, 12 
dosificadors sabó, 100 dosificadors ampolla transparent 500cc, 166 ampolles de 125ml i 250 
ampolles transparents dosificador 250cc, com a EPIS envers el risc de contagi per 
l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa SERGEI 2000 MATARÓ SL, per import de 
3.977,76 euros, amb IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Les factures d’aquesta empresa s’han pagat degut a la necessitat de rebre aquest 
subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 
 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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DECRET D'ALCALDIA 4110/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARI PER EVITAR EL 

RISC DE CONTAGI PER L’EXPOSICIÓ DEL COVID19 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4110/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de material vari per evitar el risc de contagi per l’exposició del 
COVID19. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 
del següent acord: 

 
“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 30.000 bosses 15*20+4 AD4 PPN COVID 
19, 12.000 bosses 16*22 Minigrip COVID19, 9.000 mascaretes 3 layers COVID19, 6.000 
mascaretes 3 layers COVID19 i 1.000 mascaretes layers, com a EPIS envers el risc de 
contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 
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 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 30.000 bosses 15*20+4 AD4 PPN COVID 19, 12.000 
bosses 16*22 Minigrip COVID19, 9.000 mascaretes 3 layers COVID19, 6.000 mascaretes 3 
layers COVID19 i 1.000 mascaretes layers, com a EPIS envers el risc de contagi per 
l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa DISTRIBUCIONES FERRAN JORDA SLU, per 
import de 15.177,29 euros, amb IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments 
de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Les factures d’aquesta empresa s’han pagat degut a la necessitat de rebre aquest 

subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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DECRET D'ALCALDIA 4107/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE TEST SEROLÒGICS I LA SEVA 

GESTIÓ SANITÀRIA 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 
 

1. Per decret d’alcaldia 4107/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de test serològics i la seva gestió sanitària. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 450 test serològics i la seva gestió 
sanitària per poder realitzar els controls del COVID19 a tot el personal municipal a mesura 
que es reincorporin als seus respectius llocs de treball. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
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els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 450 test serològics i la seva gestió sanitària per poder 
realitzar els controls del COVID19 a tot el personal municipal a mesura que es reincorporin 
als seus respectius llocs de treball, a favor de l’empresa ASPY PREVENCION SLU, per 
import de 29.550,00 euros, exclòs IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments 
de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Les factures d’aquesta empresa s’han pagat degut a la necessitat de rebre aquest 

subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4108/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE FILTRES I MASCARETES PER 

EVITAR EL RISC DE CONTAGI PER L’EXPOSICIÓ DEL COVID 19  
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4108/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de filtres i mascaretes per evitar el risc de contagi per l’exposició del 
COVID19. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 120 filtres 755/756 P3 COVID19, 230 
mascaretes 745 A1 P2 COVID19 i 240 mascaretes 1720 V COVID19, com a EPIS envers el 
risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
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podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

 
L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 120 filtres 755/756 P3 COVID19, 230 mascaretes 745 A1 
P2 COVID19 i 240 mascaretes 1720 V COVID19, com a EPIS envers el risc de contagi per 
l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa CLIMAX SA, per import de 4.155,66 euros, 
amb IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Les factures d’aquesta empresa s’han pagat amb bestreta de caixa f ixa degut a la 
necessitat de rebre aquest subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. 
Factures per imports de: 2.532,53 euros amb IVA, 1.359,07 euros amb IVA i 264,26 euros 
amb IVA. 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 
 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4120/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT GUANTS NITRILS REFORÇATS I 

GUANTS DE LÁTEX  
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 
 

1. Per decret d’alcaldia 4120/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament guants nitrils reforçats i guants de làtex. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 6.000 guants nitrils reforçats i 2.000 
guants de làtex, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  
 

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a 
respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 que recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que l'adopció de qualsevol tipus de mesura 
directament o indirecta per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera 
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic (LCSP ) i que a tots els contractes que hagin de celebrar-se per 
atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
per fer front al COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim 
excepcional, permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP, de 
manera que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la 
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , sense 
subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit 
suficient. 
 
L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 



 58 

Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 6.000 guants nitrils reforçats i 2.000 guants de làtex, com a 
EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa FORCH CT 
SL, per import de 1.419,74 euros, amb IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i 
fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- La factura d’aquesta empresa s’ha pagat amb bestreta de caixa fixa degut a la 
necessitat de rebre aquest subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. 
Factura ref. 39991 per un import de 1.419,74 euros, IVA inclòs. 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4115/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES QUIRÚRGIQUES I 

MASCARETES KN95  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4115/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de mascaretes quirúrgiques i mascaretes KN95. 
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2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 
del següent acord: 

 
“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 4.000 mascaretes quirúrgiques i 1.000 
mascaretes KN92, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència. 

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 
fa al responsable  del contracte. 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
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Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 4.000 mascaretes quirúrgiques i 1.000 mascaretes KN92, 
com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa 
IMENFLEX SL, per import de 5.050,00 euros, exclòs IVA, segons informe tècnic emès i 
segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Les dues factures d’aquesta empresa s’han pagat amb bestreta de caixa fixa degut 

a la necessitat de rebre aquest subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. 
Factura número 5 per un import de 2.400,00 € exclòs IVA i factura número 6 per un import de 
2.650,00 € exclòs IVA. 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4121/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE 25 TEST COVID  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4121/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 25 test COVID. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  
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Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 25 test COVID, per tal de poder realitzar 
test al personal municipal a mesura que es reincorpori al seu lloc de treball. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 25 test COVID, per tal de poder realitzar test al personal 
municipal a mesura que es reincorpori al seu lloc de treball, a favor de l’empresa 
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SKYMEDIC, per import de 10.000,00 euros, exclòs IVA, segons informe tècnic emès i 
segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- La factura d’aquesta empresa s’ha pagat amb bestreta de caixa fixa degut a la 

necessitat de rebre aquest subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. 
Factura ref. 001/852 per un import de 10.000 euros, exclòs IVA. 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4119/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE 30 LLITERES PER L’ESPAI 

GATASSA PER ACOLLIR A LES PERSONES SENSE SOSTRE DURANT 

L’ESTAT D’ALARMA  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 
 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4119/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 30 lliteres per l’Espai Gatassa per acollir a les persones sense 
sostre durant l’estat d’alarma. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administrac ió, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
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“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del Servei de Benestar Social emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 30 lliteres per l’Espai Gatassa per acollir 
a les persones sense sostre durant l’estat d’alarma. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 
la LCSP pel subministrament de 30 lliteres per l’Espai Gatassa per acollir a les persones 
sense sostre durant l’estat d’alarma, a favor de l’empresa REMAR CATALUNYA, per import 
de 5.045,70 euros, amb IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Segon.- La factura d’aquesta empresa s’ha pagat degut a la necessitat de rebre aquest 

subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte a la senyora Maria Gil que és la persona 
assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4116/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES FFP2 I 

POLVORITZADORS HIGIENITZANTS PER SUPERFÍCIES 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4116/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de mascaretes ffp2 i polvoritzadors higienitzants per superfícies. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 
del següent acord: 

 
“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
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2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 20.000 mascaretes FFP2 i 720 
polvoritzadors higienitzants per superfícies multi usos de 500ml, com a equips de control i 
supervisió envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art.  120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 20.000 mascaretes FFP2 i 720 polvoritzadors higienitzants 
per superfícies multi usos de 500ml, com a equips de control i supervisió envers el risc de 
contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa HIPERTIN SA, per import de 
53.240,00 euros, exclòs IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Fer les retencions de crèdit a càrrec de la partida pressupostària 

320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat:  
 

- Doc. Comptable RC núm. 54202, per import 50.000,00 €  
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- Doc. Comptable RC núm. 54882, per import 3.240,00 € 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4114/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE VISERES FACIALS I 

MASCARETES  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4114/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de viseres facials i mascaretes. 

 
2. El resolc cinquè de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
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3. L’objecte del contracte és el subministrament de 800 viseres de diferents models, 3.000 
mascaretes KN-95 i 5.000 mascaretes quirúrgiques, com a EPIS envers el risc de contagi 
per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 800 viseres de diferents models, 3.000 mascaretes KN-95 i 
5.000 mascaretes quirúrgiques, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al 
COVID-19, a favor de l’empresa IMAGO SERVEIS PUBLICITARIS SL, per import de 
16.360,50 euros, amb IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’empresa IMAGO SERVEIS 
PUBLICITARIS SL, a càrrec de la partida pressupostària 320002/920220/22106 del 
pressupost aprovat per la present anualitat, els següents documents comptables: 
 

- Doc. comptable ADO 48991 per import de 9.690,00 euros 

- Doc. Comptable ADO 48997 per import de 4.200,00 euros 
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Tercer.- Fer les retencions de crèdit a càrrec de la partida pressupostària 

320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat:  
 

- Doc. Comptable RC núm. 53145, per import 367,50 € 

- Doc. Comptable RC núm. 53144, per import 708,00 €  

- Doc. Comptable RC núm. 54339, per import 1.395,00 €  

Quart.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4117/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE MAMPARES DE METACRILAT I 

MÀSCARES DE PROTECCIÓ FACIAL  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4117/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de mampares de metacrilat i màscares de protecció facial 

 
2. El resolc cinquè de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
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1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 132 mampares de metacrilat i 100 
màscares de protecció facial, com a equips de control i supervisió envers el risc de contagi 
per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència. 

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de de 132 mampares de metacrilat i 100 màscares de 
protecció facial, com a equips de control i supervisió envers el risc de contagi per l’exposició 
al COVID-19, a favor de l’empresa MANIPULADOS SANTIGA SL, per import de 13.979,54 
euros, amb IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’empresa MANIPULADOS 

SANTIGA SAL, per l’import de 8.432,49 euros, amb IVA a càrrec de la partida 
pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable ADO núm. 44949). 
 
Tercer.- Fer les retencions de crèdit a càrrec de la partida pressupostària 

320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat: 
 

- Doc. Comptable RC núm. 54276, per import 1.352,18 €  
- Doc. Comptable RC núm. 54275, per import 740,52 €  
- Doc. Comptable RC núm. 53140, per import 2.704,35 €  
- Doc. Comptable RC núm. 52737, per import 750,00 €  

 
Quart.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4118/2020, DE 19 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE 3 TERMÒMETRES INFRAROJOS  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 
 

1. Per decret d’alcaldia 4118/2020, de 19 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 3 termòmetres infrarojos. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
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“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 3 termòmetres infrarojos 835 T1 més el 
certificat de calibració, com a equips de control i supervisió envers el risc de contagi per 
l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 3 termòmetres infrarojos 835 T1 més el certificat de 
calibració, com a equips de control i supervisió envers el risc de contagi per l’exposició al 
COVID-19, a favor de l’empresa INSTRUMENTOS TESTO, per import de 1.624,85 euros, 
amb IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
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Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- La factura d’aquesta empresa s’ha pagat amb bestreta de caixa fixa degut a la 

necessitat de rebre aquest subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma.  
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4196/2020, DE 23 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PER LA COMPRA DE DIFERENTS MATERIALS EP IS ENVERS 

EL RISC DE CONTAGI PER L’EXPOSICIÓ AL COVID19. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 
 

1. Per decret d’alcaldia 4196/2020, de 23 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de diferent materials EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al 
COVID-19. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
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1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 12.400 guants de nitril, 42 termòmetres 
infraroig, 120 ulleres protectores, 50 mascaretes 745 i 50 netejadors hidroalcohòlic de 5 
litres, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 12.400 guants de nitril, 42 termòmetres infraroig, 120 ulleres 
protectores, 50 mascaretes 745 i 50 netejadors hidroalcohòlic de 5 litres, com a EPIS envers 
el risc de contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa FEIMAT 92, SL, per 
import de 11.085,68 euros, sense IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments 
de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Segon.- Fer les següents retencions de crèdit a càrrec de la partida pressupostària 

320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat:  
 

- Doc. Comptable RC núm. 53862 per import 1.500,00€ 
- Doc. Comptable RC núm. 53931 per import 273,00€  
- Doc. Comptable RC núm. 55100 per import 229,04€  
- Doc. Comptable RC núm. 55103 per import 3.804,60€  
- Doc. Comptable RC núm. 55105 per import 2.100€  
- Doc. Comptable RC núm. 55137 per import 229,04€  
- Doc. Comptable RC núm. 55136 per import 2.950,00€ 

 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 
persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4197/2020, DE 23 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL  SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES KN95 I 3 CAPES 

COVID19. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

  
 

“Relació de fets 
 

1. Per decret d’alcaldia 4197/2020, de 23 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 250 mascaretes KN 95 i 1000 mascaretes 3 capes COVID 19. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
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“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic de Prevenció de riscos laborals emet informe raonat motivant que la necessitat 
està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 250 mascaretes KN 95 i 1000 
mascaretes 3 capes COVID 19, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al 
COVID 19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 

fa al responsable  del contracte. 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 250 mascaretes KN 95 i 1000 mascaretes 3 capes COVID 
19, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID 19, a favor de DAWORG 
SURIÑACH COROMIMAS, per import de 2.011,63 euros, amb IVA, segons informe tècnic 
emès i segons fets i fonaments de dret. 
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Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Les factures d’aquesta empresa s’han pagat amb bestreta de caixa fixa degut a la 

necessitat de rebre aquest subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. 
Factura per import de 1.043,63 €, IVA inclòs, i factura per import de 968,00€, IVA inclòs.  
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou que és la persona 

assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4198/2020, DE 23 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL  SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES QUIRÚRGIQUES. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4198/2020, de 23 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 5.000 mascaretes quirúrgiques. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri. 

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 
1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
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2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 5.000 mascaretes quirúrgiques, com a 
EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte. 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 5.000 mascaretes quirúrgiques, com a EPIS envers el risc 
de contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa ANALISIS Y SERVICIOS 
INTEGRALES PORT SL (ASERIPORT), per import de 9.075,00 euros, amb IVA, segons 
informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Aprovar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’empresa ANALISIS Y 

SERVICIOS INTEGRALES PORT SL (ASERIPORT), a càrrec de la partida pressupostària 
320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat, el següent document 
comptable: 
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- Doc. comptable ADO 48988 per import de 9.075,00 euros 

Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4199/2020, DE 23 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL  SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI D’INSTAL·LACIÓ DE 

NOUS POLSADORS EN SEMÀFORS DE DIVERSES CRUÏLLES DE LA CIUTAT. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4199/2020, de 23 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
del servei d’instal·lació de nous polsadors en semàfors de diverses cruïlles de la ciutat. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri. 

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del Servei de Mobilitat emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general.  
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3. L’objecte del contracte és el servei d’instal·lació de nous polsadors en semàfors de 
diverses cruïlles de la ciutat, amb l’objectiu de reduir el contacte físic dels vianants amb els 
polsadors ja que es poden activar amb altres parts del cos (braç o cama preferentment). 
 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 

a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència. 

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 
la LCSP pel servei d’instal·lació de nous polsadors en semàfors de diverses cruïlles de la 
ciutat, a favor de l’empresa  ALUMBRADOS VIARIOS SA, per import de 52.998,20 euros, 
sense IVA (64.127,82 € amb IVA), segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de 
dret. 
 
Segon.- L’execució del contracte s’ha d’iniciar abans d’un mes.  

 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Tercer.- Fer les següents retencions de crèdit a càrrec de la partida pressupostària 

710400/13313Z/60500 del pressupost aprovat per la present anualitat: 
 

- Doc. Comptable RC núm. 51450, per import 42.999,99 € amb IVA 
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- Doc. Comptable RCC núm. 55138, per import 21.127,83 € amb IVA 
 
Quart.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Josep Ninou que és la persona 

assignada per executar directament el contracte. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4200/2020, DE 23 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL  SUBMINISTRAMENT DE GEL HIDROALCOHÒLIC I 

GUANTS DE NITRIL. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 
 

“Relació de fets 
 

1. Per decret d’alcaldia 4200/2020, de 23 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de gel hidroalcohòlic i guants de nitril. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
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2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 100 unitat de gel hidroalcohòlic de 100 
ml, 486 unitats de gel hidroalcohòlic de 250ml, 200 garrafes de 5 litres de solució 
hidroalcohòlica i 25.000 guants de nitril, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició 
al COVID-19. 
 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 100 unitat de gel hidroalcohòlic de 100 ml, 486 unitats de 
gel hidroalcohòlic de 250ml, 200 garrafes de 5 litres de solució hidroalcohòlica i 25.000 
guants de nitril, com a EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de 
l’empresa KATANA COMUNICACION SL, per import de 12.601,14 euros, exclòs IVA, segons 
informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Segon.- Fer les següents retencions de crèdit, a càrrec de la partida pressupostària 

320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat:  
 

- Doc. Comptable RC núm. 55122 per import 4.700,00 €  
- Doc. Comptable RC núm. 55117 per import 7.901,14 €  

 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4201/2020, DE 23 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SERVEI DE NETEJA ESPECIAL EN LES INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4201/2020, de 23 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel servei de neteja especial de les instal·lacions municipals de gestió indirecta abans de la 
seva reobertura pel tancament causat pel COVID-19. 

 
2. El resolc cinquè de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
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2. El Director d’Esports emet informe raonat motivant que la necessitat està directament 
vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és indispensable 
per a la protecció de l'interès general. 
 
3. L’objecte del contracte és el servei de neteja especial de les instal·lacions municipals de 
gestió indirecta abans de la seva reobertura pel tancament causat pel COVID-19. 
 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que 

fa al responsable  del contracte. 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel servei de neteja especial de les instal·lacions municipals de gestió indirecta 
abans de la seva reobertura pel tancament causat pel COVID-19, a favor de SERVICIOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA SA, per import de 6.805,79 euros, sense IVA, segons informe 
tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Segon.- L’execució del contracte s’ha d’iniciar abans d’un mes. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Tercer.- Fer la retenció de crèdit per import de 8.235,00 €, amb IVA, a càrrec de la partida 

pressupostària 310400.342110.22700 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable RC núm. 55367). 
 
Quart.- Designar com a responsable del  contracte a la senyora Anna Viadé que és la 
persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4202/2020, DE 23 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL SUBMINISTRAMENT DE TEST SEROLOGICS PELS 

TREBALLADORS MUNICIPALS.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

  
 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4202/2020, de 23 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 1.000 test serològics pels treballadors municipals. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 

1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
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2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 1.000 test serològics per realitzar proves 
del COVID19 al personal municipal a mesura que aquests es reincorporin als seus 
respectius llocs de treball. 
 
Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte. 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 1.000 test serològics per realitzar proves del COVID19 al 
personal municipal a mesura que aquests es reincorporin als seus respectius llocs de treball, 
a favor de l’empresa ASPY PRL SL, per import de 60.000,00 euros, exclòs IVA, segons 
informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 60.000,00 €, exclòs IVA, a càrrec de la 

partida pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat 
(doc. Comptable RC núm. 55602). 
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Tercer.- Designar com a responsable del contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

DECRET D'ALCALDIA 4203/2020, DE 23 DE JUNY, DEL CONTRACTE 

D’EMERGÈNCIA PEL  SUBMINISTRAMENT DE TERMÒMETRES LASER. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

 

“Relació de fets 

 
1. Per decret d’alcaldia 4203/2020, de 23 de juny, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 120 termòmetres làser. 

 
2. El resolc quart de l’esmentat decret estableix que cal donar compte  d’aquesta resolució 
al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió plenària que es celebri.  

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal donar compte 

del següent acord: 
 

“Relació de fets 
 
1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu 
objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
3. L’objecte del contracte és el subministrament de 120 termòmetres làser, com a material 
per evitar el risc de contagi per l’exposició al COVID-19. 
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Fonaments de dret  

L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per 
a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19  recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que: 

 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directament o indirecta per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que 
preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic (LCSP). 

 A tots els contractes que hagin de celebrar-se per atendre les necessitats derivades 
de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19, 
els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim excepcional, 
permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP. De manera 
que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l’esdeveniment produït o satisfer 
la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , 
sense subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de 
l'existència de crèdit suficient. 

L’article 120.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

regula les condicions i la tramitació del contracte d’emergència.  

L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei 7/1985 reguladora de les 
bases de règim local, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació d’acord amb l'art. 120.1 de 

la LCSP pel subministrament de 120 termòmetres làser, com a material per evitar el risc de 
contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa DEXTRON, per import de 6.003,00 
euros, sense IVA, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 7.263,63 euros, amb IVA, a càrrec de la 

partida pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat 
(doc. Comptable RC núm. 54192). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor Joan Pou Vidal que és la 

persona assignada per executar directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 

plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
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Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 

Direcció d’Urbanisme i Planificació  

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 

11 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU 01D A L’ÀMBIT RONDA 

BARCELÓ, REAJUSTAMENTS DE VOLUMS DE LES ILLES 2, 3, 4, I 5. 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 

Professional. presenta la proposta següent:  

 
“La Junta de Govern Local, el 10 de febrer de 2020, va aprovar inicialment la Modificació 
puntual del Pla de millora urbana PMU 01d a l’àmbit Ronda Barceló, reajustaments de 
volums de les Illes 2, 3, 4, i 5, redactada pel servei tècnic municipal. 
 
Ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant publicació al BOP de 
19 de febrer de 2020, al diari El Periódico de 17 de febrer de 2020, al tauler d’edictes 
electrònic i a la web municipal, que ha acabat el 6 de juny per la suspensió del termini el 14 
de març, reprès l’1 de juny, d’acord amb la DA 3a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març i 
l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, amb motiu de l’estat d’alarma sanitària 
pel COVID-19. 
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, i no hi ha administracions 
sectorials afectades. 
 
Però el servei tècnic municipal redactor del projecte, al revisar el document ha detectat 
alguns aspectes que no quedaven prou clars i ha efectuat algunes esmenes a la normativa, 
que no són modificacions substancials, no afecten a la zonificació del sòl ni a l’aprofitament 
de les parcel·les, com són: 
 
- Corregir errades en el plànol d’Ordenança gràfica, faltava o sobrava alguna mesura. 
- Canviar en el plànol d’Ordenança gràfica, la mida de profunditat edificable fixa, per una 

de mínima en els 4 blocs Hpp, per facilitar en el projecte d’edificació assolir el sostre 
assignat en el projecte de reparcel·lació. 

- Reduir en les Normes l’alçada lliure mínima de les plantes baixes dels blocs Hpp de 4,5 a 
3,5m. 

 
Vist l’informe jurídic; els articles 70.1.b, 85, 96 i 100 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós de la Llei 
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Municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU 01d a 
l’àmbit Ronda Barceló, reajustaments de volums de les Illes 2, 3, 4, i 5, redactada pel servei 
tècnic municipal. 
 
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el document 
tècnic i l’expedient administratiu.  
 

Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades i al Servei de Llicències.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

12 - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA 

RONDA DE LA REPÚBLICA 64. 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 

Professional. presenta la proposta següent:  

 

“El 6 d’abril de 2020, Juli Cusachs Nogué presenta esmenat el Pla de millora urbana Ronda 
de la República 64, per a la seva aprovació, que té per finalitat preservar un edifici industrial 
d’interès arquitectònic i rehabilitar-lo pel canvi d’ús a habitatge. 
 
La Junta de Govern Local de 10 de febrer de 2020, va aprova inicialment el PMU amb les 
prescripcions de l’informe tècnic municipal d’esmenar en la documentació gràfica i escrita, a 
incorporar al document abans de l’aprovació provisional, els aspectes següents: 
 
1) Dividir els plànols en Plànols d’Informació i Plànols d’Ordenació.  

 
2) Els plànols d’Ordenació seran Planejament Modificat i Ordenació de Detall (ordenança 

gràfica). En el primer s’indicarà la qualificació de zona 1c18 dins l’àmbit del PMU i nombre 
de plantes i en el segon plànol es grafiaran la planta, seccions i alçats esquemàticament 
amb l’entorn immediat i amb acotacions, PARM i alçades reguladores per fer més 
entenedora la proposta d’edificació per l’autorització de la llicència. També s’acotaran els 
plànols de l’Avantprojecte annex. 
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3) Afegir un apartat a la Memòria de “Justificació de les especificitats del planejament derivat 
d’iniciativa privada” d’acord a l’article 102 del DL 1/2010 TRLUC, on es sintetitzi el que ja 
es desprèn de la memòria justificativa del PMU: 
 

a. Estructura de la Propietat 
b. Justificar acord de la propietat, per l’operació que genera menys aprofitament 

que el previst en el planejament vigent. 
c. Constatar que s’adquireix el compromís de mantenir l’arquitectura industrial.  
d. S’ofereix la garantia de reurbanitzar les voreres malmeses si  es necessari, a 

causa de les obres de rehabilitació. 
 
El Pla de millora urbana ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, 
mitjançant publicació al BOP de 19 de febrer de 2020, al diari El Periódico de 17 de febrer de 
2020, al tauler d’edictes electrònic i a la web municipal, que ha acabat el 6 de juny per la 
suspensió del termini el 14 de març, reprès l’1 de juny, d’acord amb la DA 3a del Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març i l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, amb 
motiu de l’estat d’alarma sanitària per COVID-19. 
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, i no hi ha administracions 
sectorials afectades. 
 
El servei tècnic municipal ha informat favorablement el projecte modificat d’acord amb les 
esmenes indicades a l’acord d’aprovació inicial.    
 
Vistos els informes emesos; l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme; l’article 90 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana Ronda de la República 64, 
promogut per Juli Cusachs Nogué.  

 
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Urbanisme, de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el document 
tècnic i còpia de l’expedient administratiu.  
  
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones interessades i al Servei de Llicències, 
als efectes escaients.” 

 
 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comença la 

seva intervenció recordant els presos polítics, ja que ho continuen sent malgrat que avui s’ha 

aprovat el tercer grau. 
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Pel que fa a les propostes, també voldria fer un comentari de l’anterior. Tenia previst dir que 

nosaltres hi votaríem a favor perquè ens sembla molt bé l’adequació feta i demanem que es 

facin els pisos de protecció oficial al mateix temps i que també es pensi en el pàrquing que 

està projectat sota la Ronda Barceló, de manera que no es deixi per a més endavant. Ens 

agradaria que s’hi pensés. 

Pel que fa al punt que estem debatent, em sumo a l’agraïment al Sr. Juli Cusachs i a la 

propietat perquè han fet un projecte molt ben fet, molt respectuós amb la ciutat i que permet 

conservar una nau que té un gran interès.  

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

13  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ PER LA CREACIÓ D’UNA 

OFICINA DE RESILIÈNCIA URBANA. REDACCIÓ I IMPLANTACIÓ 

D’UN PLA DE RESILIÈNCIA ORGANITZACIONAL 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, presenta la 

proposta de resolució següent 

 
“La pandèmia del COVID19 posa en evidència que l’entorn on ens movem i la societat en la 
que estem ha canviat. Uns dels elements que s’ha reforçat és la resiliència, en tots els 
camps i els sectors. La resiliència s’entén com la capacitat de recuperar-se davant d’una 
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situació adversa, un dany o un desastre. Per això es proposa de crear una oficina de 
resiliència urbana.  
Cada cop les organitzacions han d’afrontar de forma global i transversal la gestió dels seus 
riscos; han de saber donar resposta a les emergències i les crisis que pateix i ha de ser 
capaç de refer-se i tornar a operar el més ràpid possible.  
 
Ser una organització excel·lent en seguretat depèn de la voluntat de la direcció de ser-ho, 
dels recursos que s’hi destinen (on la clau són les persones), de la cultura de seguretat i la 
resiliència pròpia.  
 
Les administracions tenen al davant reptes com garantir el funcionament dels serveis 
públics; fer front als efectes del canvi climàtic; respondre i atendre al creixement i moviment 
de la població; la pròpia digitalització i, de fet, tota mena de riscos que amenacen la ciutat. 
Com a resposta, els darrers anys s’estan desenvolupant oficines de resiliència, transversals 
als departaments, per assegurar ciutats més resilients.  
 
Això requereix un enfocament estratègic de la seguretat, que tingui en compte el context on 
es troben. Un context global d’interdependències, digitalització i intercomunicació de tota 
mena d’organitzacions, on la seguretat és un element a incloure entre els valors per encarar 
amb èxit present i futur.  
 
Els principals eixos de desenvolupament d’aquesta oficina de resiliència urbana, han de ser:  
  
• Gestió estratègica de la seguretat: La seguretat s’incorpora a la missió de 

l’organització. Requereix l’alineació i integració de les diferents àrees de la seguretat.  

•  Gestió d’emergències i crisis: No hi ha prou gestionant les emergències. Hi ha més 

escenaris que superen la gestió tradicional d’una emergència.  

•  Gestió de riscos corporatius: Es requereix una visió transversal i conjunta dels riscos 

de l’organització per reduir-los i saber reaccionar.  

•  Continuïtat: Es necessita assegurar la pervivència de les activitats i els serveis davant 
un entorn cada cop més complex, on hi ha la certesa que passaran incidents, 
emergències i crisis.  

 

El principal objectiu d’aquesta oficina de resiliència urbana és la creació i implantació d’un 
Pla de resiliència organitzacional. Amb la redacció i implantació d’aquest Pla estratègic de 
resiliència podríem obtindré entre altres beneficis:  
 
• Preparar l’organització per saber respondre davant qualsevol situació de risc.  

•  Unificar criteris interns perquè tothom defineixi igual què és un incident, una 
emergència i una crisi, qui i com han d’actuar en cada cas.  

•  Respondre a la gestió de les diferents emergències i crisis de forma coherent i 
coordinada perquè en aquestes situacions s’utilitzen els mateixos recursos per 
respondre-hi.  

•  Acreditar que la meva organització està estructurada i s’ha preparat per respondre 
davant d’una emergència.  

 
Si analitzem la situació del nostre Ajuntament envers l’àmbit de la resiliència urbana, podem 
observar en un primera aproximació que:  
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•  Necessitem alinear tots els recursos (personal, equips, …) que dediquem a la 

seguretat perquè no tinc un pressupost il·limitat  

•  Ens adonem que tot i que cada departament gestiona bé els seus riscos (intrusió, 
ciber, industrial, laboral,…), hi ha coses que s’escapen, que van més enllà de cada 

departament.  

•  Ens agradaria conèixer quin nivell tinc de maduresa en la gestió de les diferents 
seguretats.  

 
 
Llavors, d’aquesta anàlisi se’n deriven les següents qüestions que ens han de permetre 
conèixer quin és i quin serà l’escenari de futur de la resiliència corporativa que necessita una 
ciutat com Mataró. 
 
• Disposem d’una visió de conjunt de l’organització que permeti avançar en la seguretat i 

saber quins aspectes cal millorar o reforçar per a fer una gestió integral i integrada?  

•  Hem optimitzat o estar en previsió optimitzar els esforços per protegir l’organització i 
les seves activitats, tant a nivell de recursos ( personal i equips) com de sistemes i 

procediments de gestió?  

•  Desenvoluparà el nostre Ajuntament un model corporatiu de seguretat que permeti 

treballar en un marc comú de seguretat a tota l’organització?  

•  Disposem d’un mapa de riscos corporatius de l’organització que permeti gestionar els 

riscos de forma transversal o establir els nivells d’emergència i crisi de l’organització?  

•  Cada departament valora els seus riscos? Coneixen si són conscients com impacten 

en l’organització els riscos dels altres departaments?  

•  Estem preparats per a respondre a una crisi? Això implica conèixer els riscos 
corporatius, definir les responsabilitats i funcions, els diferents plans que disposa 
l’organització, qui, com i quan s’activa el comitè de crisi. Està prevista la redacció d’un 

manual de crisi i un procés d’implantació del manual?  

•  Podem acreditar davant dels veïns, associacions i ciutadania que s’han minimitzat els 
incidents que poden aturar l’activitat i que s’ha preparat per respondre davant 
qualsevol incident per a poder recuperar-se en el menor temps possible?  

 
En definitiva, la resiliència esdevé un factor d’èxit per a la millora de la seguretat en les 
organitzacions en una societat interdependent, connectada i tecnificada en un entorn incert  
 
ACORDS:  
 
Tenint en compte que hi ha dos aspectes clau per a la gestió estratègica de la seguretat que 
el nostre Ajuntament ha d’encarar, proposem la creació d’aquesta Oficina de resiliència 
urbana per tal de:  
 

•  Assegurar que pot prestar els serveis públics a la ciutadania  

•  Ser capaç de respondre a escenaris incerts i crisis que sobrepassen les competències 
assignades.”  
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, aprofita 

per dir al Sr. Font i Mach que també hauria pogut parlar amb el grup de Ciutadans, perquè 

no ho ha fet i tenen la porta oberta per parlar quan es vulgui amb qui vulgui de qualsevol 

qüestió estratègica que sigui important per a la ciutat.  

En relación con la propuesta presentada, nosotros la votaremos a favor porque nos parece 

una buena idea, aunque pensamos que se trata de un proyecto más a largo plazo y algo 

abstracto. Dada la situación de crisis actual, tanto sanitaria como económica, pensamos que 

quizá deberíamos dejar la propuesta un poco aparcada y centrarnos únicamente en la 

gestión de la crisis. 

Hace dos plenos, nosotros propusimos la redacción de protocolos para la crisis actual a 

partir de todos los procedimientos que se habían llevado durante la gestión de la misma. 

Acabamos de pasar una emergencia sanitaria (esperemos que no haya nuevos rebrotes) y 

llega una crisis económica. Creo que nos tenemos que centrar en esto y tal vez estos 

planes, que son importantes pero no urgentes, deberían quedar supeditados a la importancia 

de la crisis actual. 

Por otro lado, me alegro de que hayan recapacitado y que consideren que el pleno es 

suficientemente importante como para tratar este tipo de temas, aparte de que se puedan 

tratar en la Mesa de Reconstrucción. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, considera que la 

proposta és interessant, sobretot perquè concreta el procés per arribar a aquest punt que es 

detalla tan bé. 

És per això que nosaltres hi votarem favorablement. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d ’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, explica que la Junta de Portaveus del 5 de juny va aprovar un manifest conjunt en 

motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. El manifest aprofitava aquesta celebració, i la 

declaració d’intencions que comporta, per recordar que els efectes de la pandèmia que vivim 

han de significar un revulsiu per afrontar la crisi ambiental, en general, i la climàtica, en 
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particular, amb més força i amb la necessària complicitat de la ciutadania i dels agents 

econòmics i socials. 

El manifest reconeixia que situacions extremes com la de la COVID-19 permeten visualitzar 

el potencial de reinventar-nos dia a dia i d’emprendre accions que en altres moments no ens 

semblaven possibles, i també anunciava un full de ruta, ja iniciat, que s’ha de materialitzar 

en els propers anys en diverses actuacions emmarcades en l’Agenda 20/30 de 

Desenvolupament Sostenible. Entre d’altres objectius, aquest full de ruta té aprovar el Pla de 

Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró, però també aprovar una estratègia municipal 

de resiliència urbana que permeti avançar cap a una ciutat més preparada per afrontar els 

riscos i reptes de futur derivats del canvi climàtic, i que sigui capaç de fer front a les 

vulnerabilitats i sobreposar-se als impactes de forma proactiva, amb l’objectiu de garantir la 

qualitat de vida de la ciutadania. 

D’altra banda, en el marc de l’Acord de Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró, signat 

el passat 15 de maig, un dels eixos que estableix l’acord és precisament el de millorar la 

qualitat institucional i la resiliència urbana creant una capacitat d’adaptació i resposta de la 

ciutat, amb els objectius d’incrementar la confiança com a element fonamental de 

compromís del Govern i de les institucions amb la ciutadania, d’impuls de la resiliència 

urbana de la ciutat, una administració que generi valor públic i reorganitzar-nos per protegir-

nos de les crisis ecosocials presents i futures.  

Finalment, una de les 10 mesures de xoc de l’eix econòmic, i també d’aquest Pla de 

Reconstrucció, és la de treballar per una fiscalitat també resilient. 

Dit això, és cert que després de la declaració d’intencions del manifest del medi ambient i de 

la identificació d’objectius de l’acord de reconstrucció, no hem establert encara quin serà el 

disseny o els canvis en el disseny de l’organització municipal per tal de treballar aquesta 

necessària resiliència. És per això que valorem molt positivament aquesta aportació, perquè 

va més enllà dels objectius de la Mesa de Reconstrucció.  

Hi votarem a favor perquè volem posar la resiliència al centre de les estratègies de 

l’organització municipal, la qual s’haurà d’adequar mitjançant el pla que vostès proposen. 

Gràcies.  
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El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, mostra la seva 

satisfacció perquè l’Ajuntament de Mataró aposti per la resiliència, la qual cosa ens permetrà 

tenir una administració més excel·lent.  

Respecte a la intervenció del grup de Ciutadans, volia destacar un parell de coses:  

Han dit que es tracta d’un projecte a llarg termini, però he de dir que no és així perquè la 

resiliència ha vingut per quedar-se. La resiliència ha de formar part del nostre ADN com a 

Ajuntament. Ha de ser una forma de fer que ens diferenciï de les altres administracions. 

També han comentat que el projecte els sembla abstracte, però jo, quan penso en què la 

gent gran tingui accés al servei de l’aigua i la llum, no ho veig abstracte.  

Quan penso en promoció econòmica, penso en la continuïtat de la resiliència. I això què vol 

dir? Doncs que moltes empreses que puguin venir a Mataró ens puguin preguntar: en cas de 

crisi, seguiré tenint corrent? Tindré les infraestructures? I connexió?  

Quan penso en el fibrociment que tenim a Mataró, també tenim molt per fer, i això també és 

resiliència, etc. 

Per tant, jo la resiliència no la veig abstracta, la veig com un concepte fonamental i de futur 

que ha de formar part del nostre propi ADN. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

14  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

SOBRE HABITATGE. 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

proposta de resolució següent: 
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“El dret a una vivenda digna és una necessitat essencial per a les persones i está reconegut 
a tractats internacionals i a la Constitució. Però són moltes les amenaces que barren l’accés 
a la vivenda i que generen segregació i exclusió social urbana.  
 
A Espanya la inversió en polítiques d’habitatge se situa a la cua de la comparativa europea: 
s’hi destina el 0,9% del pressupost total per a afers socials, la qual cosa representa el 0,23% 
del PIB (Font: informe Caixabank,. Juliol 2019) 
 
Històricament, l’acció pública ha prioritzat l’accés a la propietat mitjançant l’habitatge protegit 
de compravenda: el parc d’habitatges de lloguer social és només del l'1,5% del parc total 
d’habitatge, el més baix d’Europa. 
 
Si observem específicament el segment del mercat de lloguer, la taxa de sobreesforç (més 
del 40% dels ingressos dedicats al lloguer) de la població en general es del 42,1%, la més 
elevada d’Europa. 
 
Així doncs, Catalunya i Espanya són a la cua d’Europa pel que fa a inversió en habitatge 
públic i en el parc públic de lloguer però al mateix temps és on més costa pagar el lloguer de 
mercat. 
 
En conseqüència, les situacions de crisi com les que hem viscut i com la que sembla que 
s’aproxima, situen d’una manera dramàtica a un segment cada vegada més ampli de la 
població al límit de l’exclusió social i l’emergència habitacional. Les dificultats d'accés han 
deixat d'afectar únicament als sectors de població més desfavorits per incidir en altres moltes 
capes, com ara la gent jove, la població més gran, aquells amb dificultats de mobilitat o, 
simplement, tots aquells que han vist minvar els seus ingressos 
 
La Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energética, aprovada per unanimitat al Parlament, recorreguda pel Govern espanyol 
i suspesa fins el 2019 al TC, incorporava aspectes com: segones oportunitats per persones 
endeutades, oferta lloguer social abans de desnonaments, condicionants especials per grans 
tenidors cara a desnonaments, mesures per creixer parc social de lloguer,… Però quedaven 
també aspectes pendents de desenvolupament: fer un reglament per habilitar els 
mecanismes de segona oportunitat, mobilitzar els habitatges buits i sobretot, dotar el 
pressupost adient al respecte. 
 
Com posar en pràctica el dret a l'habitatge? A les ciutats és on més es pot apreciar el dia a 
dia de les tensions entre les dinamiques de mercat i l’ideal de construir ciutats més justes, on 
es pugui garantir l’acccés de tothom a tots els recursos. I per això, resulta imprescindible que 
es reclami la materialització dels compromisos assumits pels governs, comprometent en el 
seu acompliment a tota la societat. 
 
Hem demanat de manera recurrent a l’Ajuntament de Mataró que fixés el dret a l’habitatge 
com una prioritat absoluta.  
 
La poca presència als pressupostos i al Pla de Mandat de partides d’inversió destinades a la 
posada en funcionament de promocions de lloguer social amb participació pública o de 
partides especifiques als Plans Integrals de Cerdanyola i Rocafonda o la congelació de la 
reserva del 30% d’habitage de les construccions noves o grans rehabilitacions a la ciutat o 
les dificultats que sembla atravessar el projecte Lloguem, semblen indicar que no és així.  
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Cal recapitular i a la llum del Pla Local d’Habitatge i de les circumstàncies del dia a dia, 
compartir amb els grups municipals les dades quantitatives i qualitatives que permetin 
conèixer l’estat de la situació real i treballar aquesta emergència, pensant i coordinant 
polítiques que vagin més enllà de Mataró, amb tot el municipalisme català metropolità. No 
solucionarem nosaltres sols un problema que és de país i tampoc solucionarem res, si no es 
planteja el problema de manera conjunta per part d’una gran majoria del municipalisme 
català. 
 
I és aquí on Mataró, i la seva voluntat de capitalitat comarcal i de protagonisme dins d’una 
nova centralitat urbana, ha de treballar per aconseguir coliderar el conjunt de ciutats grans i 
mitjanes de Catalunya en aquesta qüestió. 
 
En aquest sentit, i després que haguessim redactat aquesta proposta, s’ha fet pública la 
invitació de l’alcaldessa de Barcelona als 164 municipis més propers a Barcelona a 
reflexionar conjuntament sobre les reptes de futur. Una iniciativa en la que va participar 
també l’alcalde de Mataró i que va en la bona direcció, la de participar també en els espais 
de decisió metropolitans. 
 
Però cal més. Tot i que s’ha treballat molt en molts d’aquests àmbits, caldria disposar d’una 
fotografia actualitzada i real de la situació des de diferents aspectes: 
 
- Número i evolució dels desnonaments produits a Mataró per impagament de lloguers 
- Número i evolució dels reallotjaments i de l’activació dels mecanismes per oferir 
alternatives habitacionals. Recursos emprats: habitatges municipals, de Generalitat, privats, 
... 
- Dimensionament necessitats reals d’habitatge a la ciutat i quantificació del dèficit 
d’habitatge actual i previsió futura. 
- Evolució i quantificació de la gestió del dret als subministraments bàsics. 
- Evolució i numero de serveis intermediació hipotecària i acompanyament contra 
sobreendeutament, dacions, refinançaments i quitances. 
- Evolució de la disponibilitat d’habitatges i evolució de les llistes d’espera de sol.licitants 
d’habitatge. 
- Evolució utilització Meses d’Emergència 
- Quantificació del parc habitatges buits (més de 3.000 a Mataró), segmentació per tipologia 
de propietari (bancs, fons, grans tenidors,...) i incumpliment de la seva funció social 
- Mobilització habitatges buits. Balanç de l’ús llei 18/2007 i resta mecanismes coercitius per 
incorporar pisos buits al parc de lloguer. 
- Infrahabitatges. Quantificació famílies allotjades en aquestes males condicions. 
- Evolució operacions de tanteig i retracte 
- Evolució d’ocupacions en precari i ocupacions il.legals. 
- Establiment i execució de la reserva del 30% habitatge destinat a lloguer social  
- Coordinació de tots els recursos socials de la ciutat  
- Pressupost municipal i pressupost als Plans Integrals de Rocafonda i Cerdanyola. 
- ... 
 
La necessitat i la disponibilitat, és a dir la capacitat de decisió i de finançament, són sovint a 
altres administracions. I per això cal haver fet la feina i després traslladar l’exigènc ia a qui té 
la clau.  
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Però per afrontar amb possibilitats reals d’èxit aquests reptes, cal disposar en primer lloc 
d’una diagnosi clara de la situació actual (incloent tots els aspectes llistats anteriorment i 
probablement alguns més), conformant un gran problema compartit per una gran majoria de 
ciutats de Catalunya, que demana un tractament i una exigència conjunta i concreta davant 
de les administracions supramunicipals, que no es circumscriurà a la demanda, també 
compartida, d’aspectes només vinculats a la seguretat i a la legalitat. 
 

El GM d’ERC-MES pensem que cal començar a treballar en totes aquestes qüestions, 
mobilitzant el màxim nombre d’ajuntaments de ciutats grans i mitjanes, i per aquest motiu 
proposem els següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró convocarà els Grups Municipals a una jornada de treball on 

es presentaran de forma detallada totes les dades relatives a l’emergència habitacional 
descrites anteriorment, i totes les actuacions socials i de tota mena que s’en derivin.  
 
Segon.- Aquesta jornada de treball permetrà veure de manera monogràfica les partides 

pressupostàries dedicades a aquesta qüestió al pressupost municipal i durant el Pla de 
Mandat, per tal de situar l’emergència habitacional com una prioritat social de mandat.  
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró iniciarà una ronda de reunions amb els equips de govern 
de les ciutats grans i mitjanes de Catalunya, amb les associacions municipalistes (ACM i 
FMC) i amb els nostres grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i al Congrés dels 
Diputats, amb l’objectiu d’aliniar tothom en l’exigència concreta a Estat i Generalitat perquè 
assumeixin la seva responsabilitat en aquesta qüestió.”  
 
 
 
 
 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, anuncia el 

seu vot favorable a la proposta.  

Creemos que la crisis de vivienda va a ser un grave problema dentro de esta crisis 

económica. Desde todas las administraciones tenemos que hacer un gran esfuerzo para 

intentar paliar esta crisis habitacional que habrá.  

Estamos totalmente de acuerdo con el punto 2 y estamos muy contentos de poder trabajar 

en este sentido. 

Respecto al punto 3, viniendo de ERC, que está en el gobierno de la Generalitat y a nivel 

autonómico tiene competencias en vivienda, lo encuentro innecesario. Cuando el Sr. Teixidó 

dice que tenemos que ir a presionar a otros gobiernos desde Mataró, no lo acabo de 

entender. 

No obstante, tanto el punto 1 como el punto 2 nos parecen adecuados y estamos dispuestos 

a trabajarlos juntos.  

Por todo ello, votaremos a favor de la propuesta.   
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, reconeix 

que quan va llegir la proposta d’ERC li va sobtar gratament, perquè posa sobre la taula una 

de les assignatures pendents de les ciutats grans i mitjanes de Catalunya en tema 

d’habitatge. I Mataró encara una mica més si cap, pel procés de gentrificació que està patint i 

que patirem pel fet de ser ciutat veïna de Barcelona.  

Els objectius de desenvolupament sostenible ja ens diuen que hem d’anar cap a ciutats 

inclusives, resilients, sostenibles i que siguin segures i, com a meta per al 2030, ja ens 

posem que tots els habitants de les ciutats tinguin accés a l’habitatge i als serveis.  

A Mataró, el 2018 es va aprovar el Pla Local de l’Habitatge,  un pla que considero que està 

molt ben fet, perquè estableix una diagnosi amb totes les necessitats i que recull la situació 

actual del parc d’habitatge de la ciutat, i a partir d’aquí va treballant diferents eixos. En 

aquest context és fonamental que es reuneixin tots els sectors de la ciutat d’aquest àmbit per 

saber en quin punt ens trobem dins d’aquests eixos que contempla el pla: es parla d’accés a 

l’habitatge, de millorar l’estat dels habitatges, de protegir l’ús residencial i del parc, de revertir 

la segregació socioespacial per fomentar la bona convivència, etc.  

Per tant, és molt important saber on ens trobem i, com ha dit el Sr. Teixidó, conèixer quines 

potencialitats podem explotar (de quin sòl públic i de quins equipaments susceptibles de ser 

transformats disposem), perquè avui dia ja hi ha diferents mitjans per poder aportar habitatge 

assequible a la ciutadania, ja sigui per mitjà de l’habitatge cooperatiu, de cessions de drets 

de superfície, etc. 

Per tot això, nosaltres hi votarem a favor. 

    

 

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

explica que aquesta Proposta de Resolució la contestarà ella, tot i que és un tema compartit 

amb la regidora d’Habitatge, la Sra. Martínez, perquè feia referència en un primer moment a 

emergència habitacional, que correspon a l’àrea de Benestar Social.  

L’accés a l’habitatge i l’emergència habitacional és una preocupació compartida, sobretot en 

l’àmbit municipal, que és qui rep la majoria de les conseqüències de les polítiques.  
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Quan a l’any 2010 va esclatar la bombolla immobiliària i va aparèixer de forma sobtada una 

necessitat urgent d’habitatge social, va agafar tothom desprevingut i sense que s’hagués fet 

l’exercici de detectar, planificar i donar resposta a les necessitats socials d’habitatge, donant 

compliment a les lleis que reconeixen una funció social a l’habitatge i allunyant-lo del 

caràcter especulatiu dels anys de la bombolla. 

Recordem que el Parlament de Catalunya va tramitar una iniciativa legislativa popular que va 

donar lloc a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei va introduir novetats significatives 

pel que fa a l’obligatorietat d’oferiment en casos d’execucions hipotecàries de grans tenidors 

o de la penalització dels habitatges buits.  

Posteriorment, el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar 

l’accés a l’habitatge va ampliar la protecció de les famílies davant dels desnonaments, va 

ampliar els supòsits i la vigència dels lloguers socials o la intervenció en pisos buits.  

L’article 137 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga competències exclusives en 

habitatge a la Generalitat i les detalla.  

Davant l’emergència habitacional, el govern autonòmic i també els municipis no tenen 

mitjans suficients per donar-hi resposta. El problema bàsicament és que estem a la cua 

d’Europa en dotació d’habitatge per a polítiques socials, i posar-se al dia en aquest punt és 

complex i no immediat.  

El Pla Sectorial d’Habitatge que ha treballat la Generalitat de Catalunya per a tot el territori, i 

que està pendent d’aprovació definitiva, donava algunes dades i parlava d’un objectiu de 

solidaritat urbana en els propers 15 anys per aconseguir disposar d’un 15% dels habitatges 

principals en les àrees de forta demanda, destinats a polítiques socials, i també ampliar el 

parc de lloguer d’ús social fins que representi el 5% d’habitatges principals. Si s’assolissin 

aquests objectius, a Catalunya ens acostaríem a les mitjanes europees del parc de lloguer 

social. 

És per això que el que fem des del municipi és, d’una banda, donar compliment a les 

mesures que per normativa se li atorguen. I en aquest sentit, facilitar l’acompanyament, els 

informes i les sol·licituds d’habitatge d’emergències per a les famílies i persones que ho 

necessiten. També evitar, en la mesura de les possibilitats, la pèrdua de l’habitatge, 

treballant amb les famílies i oferint el suport d’assessorament i ajut al nostre abast, i també 

informar i tramitar els ajuts de la Generalitat per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge.  

Per tot això, no podem acceptar la PdR, tot i que els oferim altres alternatives a les 

propostes.  
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El Govern municipal no té cap inconvenient a facilitar, com ha fet sempre que se li ha 

demanat, les dades relatives a l’emergència habitacional i proposaria utilitzar els canals 

informatius existents (comissió informativa o taula mixta d’habitatge).  

Les partides pressupostàries destinades a habitatge s’aproven en els pressupostos 

municipals i la informació està a disposició dels grups municipals i de la ciutadania. I si cal 

detallar-la, la informació referida al punt 1 es podria afegir.  

Pel que fa a situar l’emergència habitacional com una prioritat social de mandat, cal recordar 

que el Pla Estratègic Mataró 2022 recull, en el seu eix estratègic 4, la nostra estratègia 

integral centrada en l’habitatge.  

Així mateix, el dret a l’habitatge està recollit a la prioritat 21 del Pla de Mandat. 

Entenc, en el punt 3, que demanen que s’alineïn les intervencions en polítiques d’habitatge 

de les diferents administracions, però el que jo demanaria és que aquest lideratge 

l’exercissin les administracions competents en la matèria i que aquesta iniciativa no hagi de 

sorgir d’un municipi que intenta, amb els seus mitjans, donar resposta a les emergències del 

dia a dia. 

No obstant això, estarem al costat de totes les administracions i de totes les associacions de 

municipis i altres en tot allò que estigui al nostre abast per combatre l’emergència 

habitacional, tal com estem fent des de la crisi del 2008.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, reconeix que ha 

estat una sorpresa que la resposta a la Proposta de Resolució presentada no l’hagi donada 

la regidora d’Habitatge.  

Moltes de les respostes a algunes qüestions que hem portat al ple es fonamenten en què la 

culpa és de la Generalitat. Nosaltres, tot i formar part del govern de la Generalitat, i també 

podríem dir el mateix del govern espanyol perquè és del mateix partit que són vostès, no ens 

casem amb ningú; i si és culpa d’un o de l’altre, ens agrada anar a reclamar a l’un o a l’altre, 

però, això sí, amb la feina feta des de casa.  

Posar-se al dia, com deia la Sra. Seijó, és complex, és veritat,  però si no ho exigim tots 

plegats no arribarà mai aquest dia.  

Les dades que diu que ens pot donar en qualsevol moment no ens calen, perquè ja les 

tenim, i les dades del pressupost també, per això sabem que la inversió en habitatge no 

apareix en el pressupost fins pràcticament a finals de mandat. Per això demanem que 
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l’habitatge sigui una prioritat i que anem plegats a reclamar i a demanar les modificacions 

que calgui, després d’haver calculat les necessitats exactament, perquè així hi ha més 

possibilitats d’èxit. 

Em sap greu perquè el que demanàvem era bastant lògic: recollir les dades, fer un 

diagnòstic, establir les necessitats i anar-les a reclamar a les administracions 

supramunicipals. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).  

  Vots en contra: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú  

Podem Mataró (2).  

Abstencions: Cap.    

 

 

Després de la votació DECAU la proposta de Resolució presentada pel grup 

municipal d¨Esquerra Republicana de Catalunya-MES. 

 

 

 

 

 

15  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN 

RELACIÓ A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGURETAT PER A  

L’ELABORACIÓ D’UN PLA INTEGRAL DE SEGURETAT.  
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta 

la proposta de resolució següent: 

 

“Según datos del Departament d’Interior aportados en la última Junta de Seguridad Local que 
tuvo lugar en Mataró el paso 27 de mayo, se confirmó un repunte delictivo que se ha convertido 
en estructural en Mataró en los últimos años y que se ha visto acrecentado en las últimas 
semanas. En este sentido, el Conseller Buch se comprometió a enviar refuerzos policiales 
puntuales. En los últimos 12 meses (de mayo a mayo), los delitos se habían incrementado, 
respecto al mismo periodo del año anterior, un 4%. Este dato cobra importancia si tenemos en 
cuenta que durante los meses del confinamiento no han habido a penas delitos.  
 
Desde hace unas semanas, como se ha podido ver en medios de comunicación tanto de 
ámbito nacional como autonómico, se vive en Mataró un estado de inseguridad ciudadana 
provocado por el alarmante aumento de asaltos a negocios, propiedades con ocupación y 
robos a personas con intimidación incluida y, en algunos casos con heridos de diversa 
consideración, teniendo como agravante el hecho de tratarse de personas mayores y con 
poca capacidad de defensa.  

 

En este sentido, la mejora de la seguridad en la ciudad es una demanda recurrente de los 
vecinos de Mataró y es evidente que no se está haciendo lo suficiente en esta materia. El 
grupo municipal de Ciudadanos estará siempre al lado de los vecinos y del gobierno de la 
ciudad para intentar solucionar cuantos problemas derivados de estos hechos se produzcan 
y exigir a la justicia y a las fuerzas de seguridad que velen, eficazmente, por los ciudadanos 

de Mataró.  

 
Observamos también, con creciente preocupación, la creación de patrullas ciudadanas que 
pueden desembocar en actos de violencia injustificada que, en vez de solucionar las 
situaciones de las que estos se derivan, creen problemas superiores a los que en este 
momento tenemos. La seguridad, la convivencia y la hermandad entre los vecinos es 
necesaria para asegurar un futuro en paz entre todos.   
 
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos que el enfoque al problema de 
inseguridad que estamos viviendo, como ya hemos enunciado en muchas ocasiones pasa 
por tres áreas de trabajo tanto a nivel municipal, autonómico como  nacional: 
 

1. Mejora de la legislación en materia de ocupaciones, propiciando la desocupación de 
manera mucho más rápida y eficaz.  

2. Mejora de los servicios sociales y de educación para actuar de manera preventiva 
ante la delincuencia.  

3. Incremento de los medios policiales y de efectivos de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado para acabar con brotes de delincuencia.  

 
 
Desde el ámbito local necesitamos trabajar para solucionar el problema. Es por ello que el 
Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía solicita al Pleno lo siguiente:  
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- La creación de una comisión de seguridad a través de la cual abordar un Plan 

Integral para la mejora de la Seguridad en Mataró.”  
 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, està 

d’acord amb l’exposició dels motius de la proposta que ha fet la Sra. Sancho, però, un cop 

llegits els acords, el seu posicionament és d’abstenció.  

És a dir, s’està parlant de la creació d’una comissió de seguretat a través de la qual abordar 

un pla integral per a la millora de la seguretat a Mataró, però que nosaltres sapiguem a 

Mataró es va aprovar l’any 2016 un Pla Integral de la Seguretat, que engloba seguretat 

ciutadana, civisme, etc. Aquest Pla de Seguretat, que acabava el 2019 i no sabem si encara 

és vigent, té una Junta de Seguretat associada que presideix l’Alcalde de Mataró, i l’òrgan 

que hi aporta propostes i que emet informes de la situació és el Consell Municipal de 

Seguretat i Prevenció, que es va reunir fa un parell de setmanes, si no recordo malament. 

En qualsevol cas, tots els canvis que es produeixen en aquest Pla de Seguretat, l’Alcalde 

n’ha de donar compte en aquest ple, cosa que no s’ha produït.  

Per tant, què estem votant? La creació d’una comissió política que treballi o aporti propostes 

per a un nou pla de seguretat? O simplement votem la creació d’una comissió de seguretat a 

través de la qual abordar un pla integral per a la millora de la seguretat a Mataró, que seria 

diferent del Pla que tenim actualment, si és que és vigent? 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda que al 

principi de l’inici d’aquesta situació, a la primera Junta de Portaveus que van compartir, el 

seu grup va expressar la necessitat de treballar conjuntament i transversal el tema de la 

seguretat, com ja s’ha fet amb altres temes tan importants, com ara l’educació, la sanitat o 

les preferents. 

Hem estat i estarem sempre al costat de la gent i de l’Ajuntament per demanar una justícia 

més eficaç, una regulació millor de la reincidència, més contundència per desarticular les 

màfies de les ocupacions i també més i millors recursos policials de barri. I, per damunt de 

tot, unes sòlides polítiques socials que eradiquin de veritat el problema real que la crisi 
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sanitària ha agreujat: la desigualtat, la pobresa, l’exclusió social, l’atur, la gana, la manca 

d’habitatge, els recursos formatius, les segones oportunitats, la impossibilitat legal de 

treballar... Però ara tenim un problema urgent i cal reconduir-lo. Per aconseguir-ho, el nostre 

grup municipal acompanyarà el Govern allà on sigui per demanar l’ajuda que correspongui i 

exigir les polítiques socials que facin falta. Però això no ens impedeix alhora exigir al Govern 

municipal responsabilitat, lideratge en la resposta a aquesta situació i una màxima voluntat 

per utilitzar tots els mecanismes que una ciutat com la nostra necessita. 

D’altra banda, anunciar davant la ciutadania una certa impotència va ser un error. No és la 

millor manera d’afrontar la situació i, sobretot, quan no és cert, perquè Mataró té els seus 

recursos. 

Cal que en aquest tema treballem com un bloc compacte. Volem ajudar, però vostès com a 

Govern no es deixen ajudar. Fer tot això, mostrar aquesta determinació, acceptar les 

peticions de reunió cursades repetidament per les associacions veïnals, donar confiança a la 

ciutadania... és imprescindible per transmetre la calma necessària a la població, i també per 

desincentivar i tallar les plataformes a les quals es referia la Sra. Sancho. 

La situació és un reflex de la pobresa, de la desigualtat, de la vulnerabilitat que pateix una 

part de la població, però per garantir la seguretat i la convivència cal contundència policial i 

legal contra les màfies de les ocupacions i les actituds delictives.  

La proposta que fa el grup de Ciutadans, que ja vam fer a la Junta de Portaveus, ens sembla 

adient i necessària per construir aquesta imprescindible unitat, malgrat que també tenim les 

reserves que comentava el Sr. Canela. Si no ho fem així, ho lamentarem amargament d’aquí 

a pocs anys.  

 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, està d’acord 

amb la motivació de la proposta i per això li proposa modificar l’acord en el sentit d’impulsar 

un projecte de participació política ciutadana a través del qual canalitzar aportacions i 

contribucions al Pla de Seguretat Local que s’elabori i aprovi aquest any per la Junta Local 

de Seguretat.  

Si bé la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, 

estableix al seu article 10 que l’elaboració i aprovació del Pla de Seguretat Local, principal 

instrument estratègic per a la definició i la gestió de polítiques orientades a la millora de la 
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seguretat comuna, correspon a la Junta Local de Seguretat, en tant que la proposta del Pla 

de Seguretat Local té una important component tècnica, considerem que la seguretat pública 

sempre, i encara més en el context actual, és una política que requereix el màxim nivell 

possible de participació i consens, tant polític com ciutadà, de manera que els seus objectius 

responguin directament a les necessitats i demandes de la ciutat i les accions comptin amb 

el major suport possible. 

Per aquest motiu, en cas d’acceptar la modificació que li proposem, votaríem favorablement 

a la seva proposta, amb el compromís de canalitzar aquesta participació a través dels 

òrgans i mecanismes de participació municipals existents en aquest àmbit. 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, explica 

que ha parlat del tema amb la Sra. Villarreal aquest migdia.  

En principio, nuestra idea era la de aunar esfuerzos para compartir ideas. Todos los grupos 

municipales tenemos la voluntad de ayudar y somos conscientes de la problemática de la 

seguridad en estos momentos. Creo que hemos actuado de manera responsable durante 

toda esta crisis de seguridad.  

Lo que pedíamos era un foro donde el resto de grupos municipales pudiéramos también 

plantear propuestas e ideas y estar informados. Obviamente después tendrán que estar 

refrendadas por la Polícia Local y los Mossos d’Esquadra, pero sí que veíamos necesaria la 

creación de este foro, a través de los mecanismos que se consideren más adecuados. 

Por tanto, aceptamos la enmienda y nos sentimos satisfechos por la creación de dicho foro. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’ERC-MES (8) i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.     
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PRECS I PREGUNTES 

 
 

16   - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ  SOBRE LES QUEIXES DELS VEÏNS DEL CARRER 

JAUME I DE MATARÓ. 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,  presenta 

la pregunta següent 

 
“Ja fa quatre mesos que la vida dels veïns dels entorns del carrer Jaume I del barri de 
Cerdanyola de Mataró s'ha convertit en un autèntic calvari.  
 
Els veïns n’estan farts de festes a altes hores de la matinada, amenaces i coaccions a qui 
s’atreveix a cridar-los l’atenció. No fa falta dir que durant la pandèmia no s’han respectat les 
mesures de l’estat d’alarma) I així cada dia, baralles constants, canonades rebentades, tràfic 
de drogues i un llarg etcètera que provoca infinitat de problemes de convivència i de 
seguretat.  
 
El govern municipal, segons ha declarat als mitjans, diu que aquest que és un cas "del tot 
prioritari" i que s'està fent tot el possible per resoldre'l, però alhora lamenten que el marge de 
maniobra municipal, com en la majoria de situacions similars, és massa limitat. Tot i així el 
govern municipal pot realitzar algunes accions com les que aquest Grup proposa.  
 
El bloc del carrer Jaume I 37-41 va ser construït a finals de la dècada passada amb prop 
d'una trentena d'habitatges que, víctimes de la crisi econòmica, mai es van posar a la venda. 
Durant més de 10 anys l'edifici, actualment en mans de la SAREB, ha estat buit.  
 
La Sareb, per la seva conducta omissiva, és civilment responsable dels fets, ja que de les 
immissions que es produeixen en contra del veïns n’és responsable. No obstant això el 
govern municipal no ha fet cap gestió davant la Sareb, que en tinguem notícia, a fi que actuï 
legalment contra els ocupants.  
 
 
 En el veïnat hi ha por a represàlies dels ocupants. Tothom té clar que hi ha una màfia de 
l'ocupació que, com passa en altres edificis buits de la ciutat, s'ha dedicat a canviar els 
panys de cada habitatge per revendre'ls o rellogar-los, a més de punxar l'electricitat i l'aigua. 
Quan les companyies els hi ha tallant el subministrament, els ocupants s' han enfilat a una 
escala i punxen la llum o rebenten les canonades. Així els bombers van haver d'acudir en 
una ocasió a causa d'aquests actes vandàlics.  
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Que en tinguem notícia a l’oposició, el govern municipal no ha fet cap gestió davant la 
Fiscalia de Mataró, per que aquesta tingui una actitud contundent sobre aquesta qüestió, 
demanant (en el cas d’ havers-e produït delictes) les corresponents ordres d’allunyament 
dels presumptes delinqüents de la ciutat.  
 

En aquest tipus d’ocupacions, a part d’atemptar-se contra el dret a la propietat, s'atempta 
contra un altre dret, que és essencial i que transcendeix l'esfera dels drets personals per 
entrar de ple en els drets col·lectius, com pugui ser, el dret a la convivència veïnal. Aquí hi 
perd tota la ciutat. 
 
El govern municipal, té mecanismes per a solucionar-ho, entre d’ altres l’ aplicació de la Llei 
d’ espectacles  
 
La Unitat de Convivència i Civisme de la Policia Local, especialitzada en casos d'ocupacions, 
ha intervingut en 25 ocasions en aquest immoble des del passat setembre, a requeriment 
dels veïns per problemes de sorolls, molèsties o frau en el subministrament elèctric. Els 
residents de l'entorn ja s'han descomptat del nombre de vegades que han avisat a la Policia, 
i lamenten que dóna poc resultat. El veïns de l'entorn de l'edifici ha estat testimoni de les 
activitats il·lícites dels ocupants com ara presumpte tràfic de drogues, furts a l'entorn de 
l'immoble, amenaces i coaccions als veïns que s'atrevien a encarar-s'hi .  
 
Es desconeix si s’ ha redactat algun tipus d´atestat amb identificació de les persones 
ocupants, possibles delictes que s’ hagin produït tots aquests mesos, que podes donar peu a 
la presentació d´una querella criminal pels veïns o pel propi Ajuntament interessant una 
ordre d’ allunyament de tots els que hagin estat denunciats  
La gent de l'entorn de l'edifici ha estat testimoni d’activitats il·lícites dels ocupants com ara 
presumpte tràfic de drogues, furts a l'entorn de l'immoble, amenaces i coaccions als veïns 
que s'atrevien a encarar-s'hi. Finalment L'Associació de Veïns de Cerdanyola va denunciar el 
cas fa setmanes i manté contacte permanent amb els veïns afectats si bé encara a dia d´avui 
no s’ ha trobat la situació, ja que el govern municipal repeteix que té poc marge d’ actuació, 
el que de cap manera és cert.  
 
Per tant, pensem que es poden fer més coses des de l’ Ajuntament de les que es fan.  
 
És per això que aquest Grup formula les següents PREGUNTES:  

 
 

1. PEL QUE FA A L’ATESTAT.  
Quines i quantes actuacions ha realitzat la policia local. S’ ha redactat cap atestat o s’ ha 
identificat els actuals ocupants. Hi ha indicis d’activitat delictiva? Per quins delictes?  
 

2.  PEL QUE FA A LES IMMISSIONS.  
 
Quines gestions s´ha fet per l’ Alcaldia davant la Sareb, demanant la seva immediata 
intervenció com a titulars de la finca?.  
 
Quines reunions s´han fet amb la comunitat veinal. Se’ls hi ha prestat assistència legal 
informant-los de la possibilitat d’emprar les acciones legals pertinents ells o el mateix 
Ajuntament (querella criminal) ? S’ ha informat de les accions civils que podrien exercitar 
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davant la Sareb, demanant la corresponent indemnització de danys i perjudicis per les 
immissions sofertes pel veïnat d´acord amb el Codi Civil de Catalunya?.  
 

3. PEL QUE FA A UNA POSSIBLE QUERELLA I SOBRE SI HI HA HAGUT REUNIONS 
FORMALS AMB LA FISCALIA  
 
Ha procedit l’Alcalde, a fer gestions personals amb el cap de la Fiscalia de l’àrea de Mataró i 
Arenys demanant una actitud més activa dels Fiscals que tenen adscrits exigint un 
comportament més rigorós en relació a aquest afer?  
 
 

4. PEL QUE FA A L’APLICACIÓ DE LA LLEI 11/2009, DEL 6 DE JULIOL, DE 
REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES 
ACTIVITATS RECREATIVES  

 
S’ ha plantejat el govern municipal l’aplicació de les mesures cautelars establertes a la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives i el reglament que la desenvolupa, atès que s’han organitzat festes en l’esmentat 
local, que han estat denunciades reiteradament pel veïnat.?  
 

5. EN RELACIÓ A LA REGIDORIA DE SEGURETAT PÚBLICA.  
 
A la vista de la poca eficàcia demostrada des de la Regidoria de Seguretat Pública, per la 
incapacitat per prendre la iniciativa per intentar resoldre aquest greu problema i per no saber 
orientar el desplegament de la Policia local i assolir més eficàcia en la lluita contra aquest 
tipus de delinqüència, es planteja el Sr. Alcalde la destitució del seu responsable polític?. “ 
  
 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, en primer lloc 

informa que el Pla Local de Seguretat és vigent i, com es va informar al passat Consell 

Municipal de Seguretat al mes de juny, s’està treballant en l’elaboració del nou pla.  

En resposta a la seva pregunta, cal fer alguns aclariments previs respecte del seu 

argumentari d’antecedents. 

És cert que fa quatre mesos que els veïns del carrer Jaume I estan patint molèsties 

produïdes per algunes de les persones que ocupen l’immoble en qüestió. El que no és cert 

és que l’Ajuntament no hagi ni estigui fent els màxims esforços possibles sobre aquest tema, 

malgrat que a la darrera Junta Local de Seguretat, en la qual va participar el conseller Buch, 

se’ns va intentar dissuadir d’instar accions contra les ocupacions de risc per tal que no 

afectessin altres municipis de la comarca. I sobretot, cal tenir en compte que tres d’aquests 

quatre mesos han transcorregut durant la crisi de la COVID-19 i, per tant, la capacitat 

operativa policial i administrativa ha estat limitada i centrada en la gestió de la pandèmia.  
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Malgrat tot, s’han realitzat desenes d’actuacions policials i diverses denúncies als infractors. 

Tampoc és cert que l’Ajuntament no hagi fet cap gestió davant la SAREB, doncs estem 

coordinant amb l’entitat totes les actuacions per tal que, com a propietària, es responsabilitzi 

de les obligacions que comporta posseir un habitatge, tant pel que fa al deure de 

conservació i rehabilitació com a l’eventual incompliment de la funció social per 

desocupació. 

Així mateix, tampoc és cert que l’Ajuntament no hagi fet cap gestió davant la Fiscalia de 

Mataró en relació amb el problema de les ocupacions, ja que fa dues setmanes l’Alcalde es 

va reunir amb el fiscal en cap i properament hi ha prevista una sessió informativa de la 

Fiscalia amb els responsables tècnics i jurídics de tots els serveis municipals implicats en el 

tractament dels casos d’ocupacions de risc. 

Tampoc és cert que l’ocupació il·legítima d’immobles pugui emparar jurídicament una ordre 

d’allunyament de la ciutat i, finalment, tampoc ho és que el règim disciplinari de la Llei 

11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 

recreatives pugui aplicar-se a festes privades, atès que el seu àmbit d’aplicació se 

circumscriu als espectacles públics, activitats recreatives i establiments oberts al públic, 

excloent-ne els actes i les celebracions privades que no es duen a terme en establiments 

oberts al públic.  

Dit això, el cas de Jaume I ens preocupa. És enormement complex pel nombre d’habitatges i 

persones involucrats, i és una de les principals prioritats en les quals ja estan treballant totes 

les regidores i els serveis municipals implicats. 

En aquest sentit, s’han realitzat inspeccions per informar del risc a Policia Local, Habitatge, 

Disciplina d’Obres, Salut Pública i Benestar Social. S’han atès els requeriments de Ciutat i 

Convivència, s’ha identificat els residents, s’ha contactat amb el titular, s’ha parlat amb els 

veïns afectats de la zona i s’ha tractat la qüestió al Consell Territorial de Cerdanyola. S’han 

detectat deflagracions i s’ha comunicat a les companyies subministradores i s’han coordinat 

les actuacions amb el cos de Mossos d’Esquadra com a cos policial competent per a la 

investigació de la delinqüència organitzada. 

Per tant, insisteixo que és un cas enormement complex, en el qual l’Ajuntament està 

abocant els màxims esforços possibles i en el qual la solució no és tan senzilla com aplicar 

la sèrie de mesures del tot ineficaces i jurídicament inviables que vostès han proposat.  

Respecte a la darrera pregunta, crec que s’equivoca de destinatari, doncs hauria d’anar 

adreçada al president Torra, en el sentit de si es planteja destituir el conseller Buch, tenint 

en compte que la seguretat ciutadana és competència principalment de la policia de la 
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Generalitat, Mossos d’Esquadra, d’acord amb el que disposa l’article 164.5a de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya.  

I podrien aprofitar per preguntar al President si ens contestarà, o quan penso fer-ho, a la 

carta que li va enviar l’Alcalde respecte al tema de la seguretat.  

 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, atesa la 

resposta de la regidora Villarreal sobre la responsabilitat del conseller Buch i del president 

Torra, considera que ell també podria dir el mateix sobre la responsabilitat del PSOE que 

governa a Madrid i que tindria la clau per poder modificar la Llei d’Estrangeria, la Llei 

d’Enjudiciament Criminal, entre d’altres. 

  

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, interromp el Sr. Canela perquè se li ha acabat 

el temps ja en la primera intervenció.  

D’altra banda, no qüestionaré la Sra. Villarreal, perquè vostès han volgut fer política d’una 

situació complicada i no parlar sobre la realitat de la gestió que ha portat a terme la regidora.  

 

 

 

 

 

17 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ  SOBRE LA CELEBRACIÓ DE LES SANTES 2020.  

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,  presenta 

la pregunta següent 
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“Donada la situació provocada pel Coronavirus i en vista a la Festa Major de Les Santes 
d’enguany, el passat 5 de Juny, la Junta de Portaveus d’aquest Ple va acordar mitjançant un 
comunicat, principalment i entre d’altres, els següents acords:  
 

1. Aquest any Les Santes no es poden realitzar com tradicionalment les celebrem i 
molts dels seus actes hauran d’esperar fins al 2021, però no volem deixar de 
compartir i retrobar-nos amb activitats i actes d’aforament reduït, de la mà d’entitats 
culturals de la ciutat, amb propostes per a tots els públics i edats, distribuïts per 
diferents espais de la ciutat, promocionant la Cultura de Km 0, amb control d’accés i 
on es prendran les mesures sanitàries i de distància física que marqui la normativa 
del moment, una oportunitat per reduir l’aïllament social, contribuir a la millora de la 
cohesió social i esdevenir una empenta per a la dinamització del comerç i de la 
restauració local.  

 

2. Fer una crida a la participació de les colles institucionals, entitats i teixit associatiu 
veïnal per tal que la pluralitat i les diferents mostres culturals que s’organitzin a la 
ciutat siguin l’alternativa a la celebració de Les Santes 2020.  

 

3. És voluntat d’aquest consistori que l’estalvi per al municipi que suposarà la forçosa 
suspensió dels actes festius que habitualment s’organitzen sigui destinat per 
combatre efectes derivats de la Covid-19 en la reactivació social i econòmica de la 
nostra ciutat.  

 
 
 
Tot i la disparitat d’interpretacions que va haver-hi a posteriori, i que van anar des de la 
suspensió de la Festa fins a la celebració d’una Festa alternativa, aquest Govern va anunciar 
el dia 10 la celebració de “Mataró s’enlaira” del 25 al 27 de juliol, en quatre franges horàries  i 
espectacles d’entre 15 i 45 minuts que s’oferiran perquè siguin programats per professionals, 
empreses i entitats culturals de la ciutat. 8 escenaris en paral·lel en 8 barris de la ciutat.  
 
Segons l’enllaç per a aquesta activitat que s’ha obert a la pàgina web de Cultura Mataró, a 
les bases per presentar-s’hi consten entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Mataró, així com empreses 
culturals i professionals dedicats a la formació artística. 
 
Respecte a tot això, el grup municipal de Junts per Mataró presenta les següents preguntes:  
 
1. Ja que segons la web, la data límit per a la presentació de propostes finalitzava el 22 de 
Juny, tenim dades respecte a la participació i naturalesa de les propostes presentades? Les 
colles i comparses institucionals quin paper hi tenen?  
 
2. Ja que es presenta “Mataró s’enlaira” com una alternativa als actes de Les Santes, es 
preveu per part d’aquest Govern la possibilitat de celebració d’actes pròpiament de la Festa 
Major? Es mantindrà algun acte de Les Santes esportives?  

3. Segons s’ha manifestat a diferents mitjans, la celebració d’enguany generarà un estalvi de 
mig milió d’euros, que ja ha anunciat que es destinarà a combatre els efectes de la Covid-19 
a Mataró. Sabem quin és el pressupost de “Mataró s’enlaira”?  
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La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, considera que el Sr. 

Canela ho ha explicat molt bé en la seva intervenció: es va comunicar a l’última reunió de la 

CIM i també es va anunciar públicament. 

Respecte a la primera pregunta, tal com s’especificava a la convocatòria, la proposta 

s’adreçava a entitats, col·lectius i persones amateurs que volguessin participar en la 

programació del “Mataró s’enlaira” durant el juliol del 2020. 

A la convocatòria s’han presentat un total de 18 propostes de naturalesa diversa: entitats 

culturals, escoles de dansa i música, artistes amateurs, etc., i també entitats de cultura 

popular i músics de les colles institucionals. Tots ells tindran un espai en la programació. 

Pel que fa a les colles institucionals, ja ho vam explicar en reunions que hem mantingut. Ens 

cal tenir un protocol o regulació per a la celebració de cercaviles i actes de cultura popular, 

de manera que es pugui garantir la màxima seguretat als participants dels actes. Nosaltres 

prioritzem la salut i no volem anar cap enrere. Aquest protocol a hores d’ara no existeix i des 

de l’Ajuntament no volem posar en risc cap de les persones que voluntàriament fan possible 

aquests actes. 

Respecte a la segona pregunta, es mantindran tres actes de Les Santes amb un format 

adaptat al context: el Barram, les Matinades i la Missa de Les Santes. 

Pel que fa a Les Santes Esportives, també dins d’un format diferent i adaptat, es podrà 

celebrar la Cursa Popular i la Travessa.  

Finalment, en relació amb la darrera pregunta, el pressupost, tal com s’ha comunicat, és de 

250.000 €. 

 
 
 
 
El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, 

manifesta que no està gens d’acord amb el fet que s’emplacés tots els grups municipals a 

consensuar un debat sobre la situació de Les Santes per acabar fent-ne una utilització 

matussera i deixar-los de banda per engegar un projecte. 

A banda d’això, nosaltres, des del primer dia, vam ser partidaris de la suspensió de la festa 

per un tema de consciència cívica, malgrat que aquesta decisió provoqués durs 

enfrontaments i discussions amb la regidora Salicrú perquè ella considerava que sí que es 

podien celebrar molts actes i que no s’havia de suspendre la festa. 
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Però, és clar, aleshores s’anuncia un “Mataró s’enlaira”, que no sabem exactament què és, 

desvirtuant absolutament la festa, quan el que s’hagués pogut treballar és una proposta de  

festa a base d’actes o concerts de petit format a nivell de barris que s’adaptessin al context 

d’emergència sanitària que estem patint. Això ho haguéssim trobat una mica més raonable.  

Esperem i desitjo que tot vagi bé i que surti tan bé com sigui possible, però no ens ha 

agradat gens com ha procedit el Govern amb tota aquesta qüestió.  

 

 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, reconeix que ha 

discrepat amb el Sr. Canela en algunes qüestions i que el seu grup sempre ha estat partidari 

de fer unes Santes diferents, però no de suspendre-les. No obstant això, el PSC ens ha 

mentit i ens ha utilitzat, i no ha tingut en compte tota aquella gent que voluntàriament 

contribueix a la festa cada any. 

A mi em fa molta il·lusió ser mataronina i me’n sento molt orgullosa, però de vegades  em fa 

vergonya com se’n fa la gestió. Aquestes Santes que haurien pogut ser diferents, les hem 

tapades, les hem anul·lades, n’hem tret el cartell i la paraula “Santes” no surt en lloc per pur 

populisme. 

Dit això, espero i desitjo que la proposta alternativa els surti bé i que en participem molt.   

 

 
 

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, manifesta que el 

“Mataró s’enlaira” serà l’oportunitat en les dates de Les Santes, patrones de Mataró, de 

poder fer un homenatge a totes les persones dels serveis essencials que han estat treballant 

en la lluita contra la COVID-19 en aquests mesos de confinament, i de donar l’oportunitat a la 

gent de Mataró perquè es trobin.  

I, com no, hem comptat amb les colles, les entitats i els grups culturals per incentivar la 

cultura i dinamitzar l’economia de km 0 de la nostra ciutat.  

És a dir, serà una oportunitat molt bona per a la nostra ciutat. I Les Santes ens en donaran 

les gràcies. 
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18 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LA CELEBRACIÓ D’UN 

PLE EXTRAORDINARI SOBRE LA SEGURETAT A MATARÓ.  

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta 

el prec següent: 

 

  

“Como ya se ha explicado con anterioridad y, según datos del Deparrtament d’Interior 
aportados en la última Junta de Seguridad Local, que tuvo lugar en Mataró el pasado 27 de 
mayo; se confirmó un repunte delictivo que se ha convertido en estructural en Mataró en los 
últimos años y que se ha visto acrecentado en las últimas semanas. Los vecinos de la 
ciudad nos han trasladado su preocupación y sufrimiento por la situación de inseguridad.  
 
La mejora de la seguridad en la ciudad es una demanda recurrente de los vecinos de Mataró 
y los hechos ocurridos en las últimas semanas es una muestra evidente que no se está 
haciendo lo suficiente en esta materia. 
 
La sensación de inseguridad estas últimas semanas ha sido tan elevada que se han creado 
en la ciudad las denominadas patrullas ciudadanas, por las que los ciudadanos se 
organizado para realizar tareas de vigilancia y patrullaje urbano. Desde nuestro Grupo 
Municipal entendemos la preocupación de los ciudadanos, pero no compartimos la 
existencia de estos grupos de vigilancia y patrullaje vecinales, ya que estas personas están 
poniendo en peligro en primer lugar, sus vidas ya que no disponen de los conocimientos 
necesarios para hacer frente a situaciones delincuenciales y, por otro lado, podrían incurrir 
en la comisión de delitos como lesiones, coacciones o detenciones ilegales. 
 
En el artículo 12 del Reglamento Orgánico de la ciudad (ROM) se establece la periodicidad de 
las sesiones del Pleno y se faculta la posibilidad de celebración de plenos extraordinarios.  
 
Es por todo ello que el Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ruega lo 
siguiente: 
 

- La celebración de un Pleno extraordinario, en los tiempos y formatos que la 
situación de crisis sanitaria requiera, a través de la cual abordar los problemas y 
soluciones ante el incremento de la inseguridad en Mataró.” 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, entén i comparteix amb el grup de Ciutadans, la resta de grups municipals i el 

conjunt de la ciutadania de Mataró la preocupació per la situació de la seguretat a la nostra 

ciutat.  

No obstant això, tal com hem declarat en motiu del posicionament del Govern en la proposta 

de resolució que vostès han presentat per a la creació d’una comissió de seguretat que 

elabori un pla integral de seguretat, creiem que aquest compromís que hem adquirit d’impuls 

d’un projecte de participació política i ciutadana, a través del qual realitzar aportacions i 

contribucions al Pla de Seguretat Local, ja compleix els objectius d’avaluació de la situació, 

de debat i de proposta, cosa que fa innecessària, al nostre parer, i no prou apropiada per a 

aquest objectiu, la celebració d’un ple extraordinari sobre seguretat, com vostès demanen. 

És per això que no podem acceptar-los el prec. 

D’altra banda, l’article 12 del Reglament Orgànic ja preveu la possibilitat de demanar-lo a la 

Presidència i de convocar-lo si ho demanen un mínim de 7 regidors.   

 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, diu que 

és cert que, gràcies a la PdR presentada, s’obrirà un fòrum de debat, però serà un fòrum 

intern en el qual es tractin aquests temes.  

Crec que el ple és l’òrgan màxim de representació de la ciutadania i és on caldria tractar els 

temes que més preocupen els ciutadans, i ara mateix la seguretat n’és un. Fora bo celebrar 

un ple extraordinari perquè la ciutadania vegi en què s’està treballant, quines són les 

propostes, els avanços i en quin punt s’està. Es mereixen conèixer i que els expliquem quin 

és l’estat de la qüestió, i aquesta era una bona oportunitat per fer-ho. 
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19 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER A LA CONVOCATÒRIA 

DELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ. 

 

El senyor Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec 

següent: 

 

“Tal com es descriu al web de la plataforma de participació de l’Ajuntament de Mataró, 

Decidim Mataró, els Consells de Participació són espais consultius que contribueixen i 

generen valor afegit a la presa de decisions. Tenen la finalitat de debatre i f er el seguiment 

entorn projectes i intervencions en qualsevol àmbit que tenen lloc a Mataró.  

 

Al Reglament de participació ciutadana s’hi estableix el reglament marc d’aquests consells 

municipals, i segons l’article 19, els plenaris corresponents celebraran una sessió ordinària 

mínim dues vegades l’any. 

 

Alguns consells s’han reunit d’una forma periòdica, com per exemple els consells territorials, 

però en d’altres casos no hi ha hagut una feina rutinària. Aquests serien els casos dels 

consells de Salut Pública, Cultura, Urbanisme, Benestar Social i el Consell de Solidaritat, 

Cooperació i Convivència.  

 

Alguns altres es van convocar just abans de la declaració de l’Estat d’Emergència i encara 

resten ajornats fins a nova data, com són els consells del Patrimoni Arquitectònic i 

Ambiental, de Consum i el Consell d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.  

 

I en el cas del Consell de Joventut, ni el nostre grup ni les nostres representants van rebre la 

convocatòria de la darrera sessió.  

 

Afegim que a l’article 21 del reglament marc dels consells municipals, s’estipula el següent: 

“en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la data de celebració de 

la sessió, els acords adoptats a les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, s’han de 

trametre a tots els membres de l’òrgan i publicar íntegrament a la pàgina web municipal”.  

 

Considerem què per superar tots els reptes que ens planteja la reconstrucció post-covid de 

la ciutat, requerim de la màxima participació ciutadana possible per consensuar i informar al 

màxim en les decisions que pren l’Ajuntament. I també, l’Ajuntament té el deure de ser el 

màxim de transparent possible. 
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Pels motius exposats el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres 

formula els següents precs:  

 

1. El govern municipal convocarà amb la màxima brevetat possible els Consells de 

participació els quals no han tingut una activitat recent.  

 

2. El departament de Participació Ciutadana actualitzarà el web de Decidim Mataró amb 

les convocatòries i acords adoptats dels Consells que corresponguin.”  

 

 

 

 

La senyora Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada Igualtat, Feminisme i LGTBI 

i Participació, explica que l’Ajuntament de Mataró promou la millora dels canals de 

participació per fer-los més accessibles, oberts i transparents, i, alhora, fomenta la utilització 

dels mitjans presencials i digitals que permeten augmentar la participació i faciliten la 

màxima diversitat dels participants, garantint la màxima pluralitat ciutadana. 

En el present mandat s’han celebrat 22 sess ions en 12 dels 19 consells municipals de 

participació, sectorials i territorials, que es regulen a través del Reglament de Participació 

Ciutadana (no tots ho fan). 

Alguns dels consells es van convocar i posteriorment es van anul·lar, o s’havien de convocar 

durant la segona quinzena de març. La decretació de l’estat d’alarma i les mesures relatives 

a la limitació de mobilitat van impedir que se celebressin sessions dels consells, alguns dels 

quals havien de celebrar la seva primera sessió d’aquest mandat. 

Durant la fase de desescalada i actualment de represa, hi ha dificultats logístiques per 

celebrar les sessions amb caràcter presencial, donades les mesures de distància social que 

cal prendre en espais tancats. Aquestes dificultats són especialment manifestes en els 

consells amb més membres inscrits.  

No obstant això, actualment s’està duent a terme un testatge d’una eina de 

videoconferència, integrada a la plataforma Decidim, que, un cop se’n validi el funcionament, 

seria el mitjà preferent per celebrar les sessions virtualment, en cas de no poder-se celebrar 

presencialment, que és la via preferent de celebració dels consells. 

Quan tinguem validada aquesta eina, o bé quan puguem tornar a celebrar les sessions 

presencialment, es tornaran a convocar aquests consells. 
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Actualment, la plataforma Decidim està actualitzada. S’actualitza amb les convocatòries de 

les noves sessions, cosa que hem posat en funcionament durant aquest mandat, i és 

possible que hi hagi hagut algun desajust en el circuit d’actualització. En aquest sentit, s’han 

detectat i actualitzat dos dels 19 consells, el de Joventut i el d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.  

La informació sobre les convocatòries i els acords es troba a la fitxa de cada reunió, mentre 

que les dates es troben agrupades a la pàgina de presentació de cada consell per tal de 

facilitar l’accés a l’acta completa. La plataforma Decidim és un espai públic de referència de 

participació digital a la nostra ciutat. 

Vull remarcar que aquest Govern està compromès amb la participació ciutadana, i així ho ha 

posat de manifest. En ple estat d’alarma s’han realitzat consells territorials  extraordinaris, ja 

que per a nosaltres la participació ciutadana és vital. 

És per tot això que he exposat, Sr. Porta, que no li acceptarem el prec que ha presentat. No 

obstant això, estem treballant per poder convocar els consells tan aviat com sigui possible. 

 

 

El senyor Carles Porta Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MES, no entén per què no 

s’accepta el prec, malgrat que curiosament sí que s’ha actualitzat el web Decidim, que 

també era part del que demanàvem. De tota manera, els consells s’acabaran convocant, per 

tant, és com si en realitat s’acceptés el prec. 

D’altra banda, no entenc per què n’hi ha que s’han celebrat via telemàtica i d’altres no s’han 

celebrat perquè la via presencial no és possible.  

Respecte al consell de Joventut, que em preocupa, no se’ns va convocar ni a mi ni als altres 

grups ni entitats i entenc que s’hauria de poder celebrar telemàticament sense problemes 

perquè el jovent coneix les eines. 

 

 

La senyora Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada Igualtat, Feminisme i LGTBI 

i Participació, insisteix que s’està fent el testatge d’una eina digital. No tots els membres de 

tots els consells poden accedir fàcilment a aquestes eines i dispositius, i és per això que 

busquem una eina segura i senzilla. 

No li acceptem el prec perquè ja estem treballant per convocar els consells. 
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20 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER DEMANAR A INTERIOR 

QUE TRASPASSI A L’AJUNTAMENT L’IMPORT DE LES MULTES 

IMPOSADES A MATARÓ PER DESTINAR EL SEU IMPORT A LA 

RECONSTRUCCIÓ. 

 

La senyora Teresa Navarro Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta el 

prec següent: 

 

"Durant el confinament, els Mossos i les policies locals catalanes han posat més de 150.000 
multes per no complir les normes que establia l'estat d'alarma, prop de 2000 de les quals, a 
Mataró. 
 
Ja al començament de la crisi, varem proposar que els imports de totes aquestes multes es 
destinessin a ajudar a la recuperació social i económica allá on haguessin estat imposades. 
 
Diverses fonts jurídiques i col.legis d’advocats questionen la base legal per procedir al seu 
cobrament. Però el Departament d’Interior, tal com ha anunciat el Conseller Buch, te 
l’intenció de tramitar totes les sancions,  
 
Atès l’exposat, el grup municipal ERC-Mov.Esquerres, fem el següent prec: 
 
1) El Govern Municipal, instarà el Departament d’Interior perquè transfereixi a Mataró els 
imports de les multes imposades a la nostra ciutat a l’objecte que siguin utilitzats en el 
finançament d’accions del Pla de Reconstrucció.” 
 
 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, explica que el 19 de juny es van reunir els representants de les entitats 

municipalistes, la Federació de Municipis de Catalunya, de la qual l’Alcalde és un dels 

vicepresidents, i l’Associació Catalana de Municipis, amb el conseller d’Interior.  
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Entre d’altres qüestions, en persona a la reunió i també mitjançant carta, els representants 

municipalistes van traslladar al conseller la necessitat que la Generalitat destinés als 

ajuntaments un percentatge dels ingressos de les sancions imposades per les policies locals 

en motiu d’infraccions a les restriccions establertes per l’estat d’alarma.  

En aquella reunió el conseller va emplaçar les entitats municipalistes a una posterior reunió 

per debatre aquesta qüestió. No obstant això, a data d’avui encara no s’ha convocat. 

Paral·lelament, hem vist als mitjans de comunicació fa uns dies que la Conselleria d’Interior 

ha reclutat juristes de departaments diferents, destinats a altres funcions, per crear un grup 

de quasi 100 advocats per tramitar aquestes més de 140.000 sancions imposades a 

ciutadans que van incomplir el confinament. 

És per això que creiem que, ja que s’ha encetat aquesta reivindicació des del món 

municipalista, estarem pendents de les gestions que en facin les entitats perquè la 

reivindicació, que és tan justa, no caigui en l’oblit.  

Considerem, doncs, que no cal anar per lliure. 

 

 

La senyora Teresa Navarro Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MES, insisteix que 

cal estar-hi a sobre per no deixar passar aquesta reivindicació. 

 

 

 

 

 

21 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE 

PAPERERES DE RECOLLIDA SELECTIVA. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec següent: 
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“El PRECAT20 (Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya) 
estableix un objectiu per l’any 2020 d’un 60% en la recollida selectiva bruta de residus 
municipals. 
 
Atès que Mataró encara és lluny d’assolir aquest percentatge.  
 
Atès que actualment la destinació del contingut de les papereres és el rebuig i no existeixen 
papereres per a la recollida selectiva. 
 
Atès que una part important del total que es llença a les papereres de Mataró són envasos. 
 
Atès que a les platges de Mataró únicament hi ha papereres per a rebuig.  
 
Atès que, a més de fomentar la disminució del consum d’envasos cal facilitar la recollida 
selectiva dels mateixos. 
 
El GM d’ERC-MES formula el següent prec: 
 
1) L’ajuntament instal·larà papereres per a la recollida selectiva de residus (principalment 

envasos) al costat de les papereres de rebuig. 
 
2) L’ajuntament instal·larà papereres per a la recollida selectiva de residus a les platges 

de Mataró.” 

 
 

 
El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, reconeix que, davant d’aquest prec, no pot 

ser contundent en la resposta, ni en sentit positiu ni en sentit negatiu.  

Com bé saben, l’equip de Via Pública de l’Ajuntament està treballant, amb la resta de grups 

municipals, en la redacció dels plecs que han de donar solució als problemes de neteja de la 

via pública i de recollida selectiva de la brossa. 

La proposta de les papereres de recollida selectiva s’ha posat damunt la taula diverses 

vegades, però sembla que no acaba d’haver-hi prou experiències concretes que confirmin 

que realment solucionen el problema de la selecció dels residus.  

D’altra banda, hi ha una dada que ha comentat el Sr. Bernabeu que no és del tot correcta: 

un cop recollits els residus de les papereres, van prèviament a la planta de triatge, on de 

mitjana es recupera el 45% dels residus recollits com a rebuig. 

En aquest sentit, emplaço el Sr. Bernabeu, i el grup d’ERC, a continuar treballant en aquests 

plecs per veure si realment trobem experiències positives. Si vostès en coneixen alguna, 

facin-nos-la saber per poder-la incloure en els futurs plecs, que, si tot va bé, podrem portar 

al ple a principis del 2021. 
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Pel que fa a les platges, també s’han dit algunes imprecisions. A les platges s’estan duent a 

terme dues mesures al respecte: en temporada alta s’hi instal·len dues illes de recollida 

selectiva amb les cinc fraccions de residus (platja del Callao i platja del Varador). Els residus 

de les papereres instal·lades permanentment a la sorra de la platja es gestionen com a 

envasos, tot i que s’accepta la possibilitat de recollir algun impropi. Previ a aquesta gestió, 

es van efectuar caracteritzacions de residus recollits i es va determinar que la gran majoria 

de residus eren envasos.  

En definitiva, crec que no es tracta d’acceptar o no el prec, sinó de continuar treballant en la  

línia del que ja s’està fent i a veure si trobem alguna experiència positiva en algun municipi 

que validi la idea d’instal·lar papereres per a la recollida selectiva de residus al costat de les 

papereres de rebuig. 

  

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MES, respon al Sr. Gomar que 

si els residus de les papereres de la platja van a envasos, no costaria res que fossin de color 

groc o del color característic dels envasos a tot arreu. 

Respecte a la manca d’experiències positives en altres municipis sobre la instal·lació de 

papereres de reciclatge, ja n’hi portarem, però, en tot cas, no costa res ser innovador alguna 

vegada. No cal mirar sempre què fan els veïns. 

D’altra banda, em diu que els envasos de les papereres finalment són recic lats, perquè se’n 

van a la planta de tractament, i li demanaria que no ho expliqués gaire per no desincentivar 

la gent d’anar als contenidors.  

 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, respon que innovar costa diners, 

malauradament. Les idees valen diners i els diners no són infinits.  

Respecte a la proposta de pintar les papereres de color groc, és una iniciativa feta in voce 

que podríem estudiar en funció del cost que tingui. Pensem que durant la crisi sanitària de la 
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COVID-19, hem incrementat els nostres costos en recollida selectiva i, sobretot, neteja de 

via pública amb les desinfeccions. 

 

 

 

 

22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER CONÈIXER 

L’ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE DE BIBLIOTECA DE LES COSES 

A MATARÓ. 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta 

la pregunta següent: 

 

“Des del 24 de gener ja está en funcionament la primera Biblioteca de les Coses de 
Catalunya, al Casal de Ca l’Isidret (a Barcelona), de manera que usuaris i usuàries de la 
poden ja  agafar en préstec fins una seixantena d’objectes.  
 
Es tracta d’objectes que han estat donats per persones, entitats i empreses, com ara: 
bicicletes, tendes de campanya, vaixelles, trepants, caixes d’eines, projectors, escàners, 
crosses petites, petits electrodomèstics, etc. 
 
Tota una declaració d’intencions per part dels impulsors, que preten contribuir a reflexionar 
sobre el model de consum i producció adoptat per la societat actual, un model poc sostenible 
i incompatible amb els recursos finits del planeta.  D’aquí neix la proposta d’assajar la 
posada en prestec de diferents objectes que tenen una baixa freqüència d’ús, pero que 
adquirim habitualment en propietat.  
 
L’Ajuntament de Mataró va presentar l’any 2019 el projecte Parc Maresme Circular, amb la 
idea de vincular Mataró amb l’economia circular, potenciant la reutilització de productes i 
materials, reduint la producció de deixalles i protegint així el medi ambient.  L’Espai 
anomenat REFER preten fomentar la segona vida dels objectes i els materials, i a tal efecte, 
inclourà un servei d’autorreparació, un espai d’intercanvi i venda de productes de segona mà 
i un servei d’activitats encarades a que la ciutadania aprengui a reparar i reutilitzar diversos 
tipus d’objectes, i una planta de reciclatge i preparació per a la reutilització de voluminosos.   
 
Atès l’exposat, el grup municipal ERC-Mov.Esquerres, fem el següent prec: 
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1) El Govern Municipal, incorporarà al futur Parc Maresme Circular un espai dedicat a la 
Biblioteca de les Coses, on estaran disponibles diferents objectes donats pels ciutadans, que 
seran oferts en préstec.” 
 
 
 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat,  recorda que el passat 3 de juliol del 2019 el 

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme va fer públic  un projecte 

de construcció del Parc Maresme Circular. El nou equipament es construirà en una parcel·la 

de 18.000 m2 al polígon de Mata-Rocafonda. 

Tal com es va dir en aquell moment, el nou equipament inclourà l’espai REFER, amb zones 

dedicades a l’economia circular, adreçades a la ciutadania, com ara serveis 

d’assessorament en autoreparació, formació i tallers de manteniment i reutilització de 

voluminosos, entre d’altres, d’acord amb el que estableix el Pla Estratègic d’Economia 

Circular i Gestió dels Recursos del Maresme. 

L’actuació 6 en matèria d’economia circular proposada en l’esmentat Pla preveu la posada 

en funcionament d’una biblioteca d’articles, equivalent a la Biblioteca de les Coses, tal com 

ens demana la Sra. Salicrú en la seva proposta. Així mateix, el projecte constructiu del nou 

edifici ja preveu els espais per dur a terme aquests serveis. 

Per aquest motiu, acceptem el prec que se’ns presenta.  

 

 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, reconeix que, si 

no ho té malentès, el projecte de construcció havia de començar aquesta primavera i suposa 

que ara mateix tot està aturat i que anirà per llarg.  

El que nosaltres demanaríem és trobar, d’alguna manera, la posada en marxa d’aquesta 

mena de biblioteca d’articles perquè ara més que mai seria útil per a la ciutadania. 

Ens consta que en algunes de les deixalleries de la ciutat ja existeixen espais on la gent hi 

pot deixar i recollir aquesta mena d’articles. Ens agradaria que es poguessin prioritzar 

aquests espais d’intercanvi i potser incorporar-los temporalment a les deixalleries a fi que la 

ciutadania en pugui treure profit en aquests moments tan difícils.  
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El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, es compromet a estudiar-ho. Li donarem 

resposta tan bon punt ho puguem analitzar. 

 

 

 

 

 

 

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

REGULACIÓ DELS VEHICLES ELÈCTRICS DE MOBILITAT 

PERSONAL. 

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

 
“A finals de l’any passat, la Direcció General de Trànsit (DGT) va fer pública una instrucció 
en la qual establia la normativa exigible als patinets i vehicles de mobilitat personal elèctrics 
per tal de regular i limitar l’increment dels riscos per ala seguretat viària de les persones que 
ha comportat l’augment de patinets elèctrics a les grans ciutats, entre les quals, Mataró.  
 
El Govern de Mataró va informar en una comissió informativa monogràfica sobre mobilitat a 
començaments de 2020 que ja tenia a punt l’Ordenança per aquesta mena de vehicles i que 
esperava poder-la portar aviat a aprovació.  
 
A dia d’avui, l’esmentada ordenança encara no és vigent  i en conseqüència es manté un buit 
regulatori que permet que aquesta mena de vehicles segueixin circulant per les voreres o 
zones de vianants i no estiguin encara sotmesos a les mateixes restriccions que els 
conductors d’altres vehicles en quant a consum d’alcohol o drogues o l’utilització de 
dispositius mòbils o auriculars, etc. 
 
Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta la 
següent pregunta: 
 
1) Quan s’aprovarà l’Ordenanca per regular aquesta qüestió?  
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2) Inclourà l’Ordenança sobre Vehicles Elèctrics de Mobilitat Personal alguna 

obligatorietat respecte assegurances? Estaran inclosos aquests vehicles en un 
registre municipal? Podran ser gravats amb alguna taxa municipal?”  

 
 
 
 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, respon que ni l’Estat ni la Generalitat tenen culpa de res en una qüestió que ha 

desbordat totes les ciutats del món occidental.  

És cert que estem a l’espera de la regulació. Tot el que ha sortit fins ara sobre vehicles de 

mobilitat personal són refregits de la normativa actual. La nostra ordenança ja està 

preparada —portem mesos treballant-hi— i ja hem fet comissions informatives i hem passat 

les grans propostes pel Consell de Mobilitat. Un dels retards en l’aprovació, a part del retard 

causat per l’estat d’alarma, és perquè una part molt important d’aquesta ordenança és la 

regulació dels vehicles de mobilitat personal. Però, a l’espera que surti aquesta normativa, 

ens haurem de conformar a presentar properament l’ordenança, que aborda moltes altres 

qüestions importants ara que volem recuperar espai a la ciutat per als vianants, les 

bicicletes, etc. Així doncs, és probable que quan l’aprovem inicialment, si no s’han fet 

aquestes modificacions de la normativa per part de l’Estat, poca cosa hi podrem fer. Això sí, 

s’aprovarà aviat i ja està tot a punt.  

L’ordenança regularà l’obligatorietat d’una assegurança? No. La Llei d’Assegurances és una 

llei estatal que regula quines coses s’han d’assegurar obligatòriament i quines no. Nosaltres 

no tenim cap competència per fer-ho. 

Estaran inclosos aquests vehicles en un registre municipal? Només aquells vehicles que la 

DGT determina que han de requerir algun tipus de matrícula. Si no n’hi ha, nosaltres podem 

inventar-nos un registre municipal per als vehicles que tenen un abast comercial, com ha fet 

Barcelona, però no per un tema de mobilitat. Nosaltres no tenim capacitat legal de generar 

un registre, si no és que sigui voluntari o per altres qüestions que no tenen a veure amb el 

tipus de vehicle.   

Podran ser gravats amb alguna taxa municipal? Només aquells que siguin vehicles de motor 

i hagin de tenir una matrícula com a vehicles especials o a mode de ciclomotors. 

En definitiva, ho posarem tot en marxa, però la majoria de coses que la gent pensa que es 

faran difícilment les podrem posar en pràctica fins que no hi hagi una normativa de la DGT.  

 



 129 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, explica que 

altres ciutats, grosses o més petites, han resolt aquest tema i, fins i tot, durant la 

circumstància actual. És per això que no entenc per què a Mataró, tenint un govern 

extensíssim com el que tenim, no són capaços de resoldre de forma diligent aquesta 

situació. Aquest problema l’estem patint tota la ciutadania i no s’hi val sempre a anar a 

buscar responsables fora, com ara la DGT o la Llei estatal.  

Demano que el Govern faci un esforç i un exercici d’autocrítica —aquí ens hi trobaran— i 

que agilitzin la qüestió d’una vegada.  

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, reitera que presentaran la proposta d’ordenança, tal com està treballada pels 

serveis jurídics i tècnics de la casa, i que les esperes es deuen a les qüestions legals amb 

les quals s’han trobat. 

En qualsevol cas, quan aprovem l’ordenança ja farem les modificacions que corresponguin 

quan es resolguin els dubtes que actualment encara no estan resolts (assegurances, 

registres, matrícules...). 

 

 

 

 

 

24 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

CONTINUÏTAT FUTURA DE LES MESURES ADOPTADES SOBRE 

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA. 

 

La senyora Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MES, 

presenta la pregunta següent: 
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“El Govern de la ciutat ha respost a les demandes per millorar la convivència ciutadana 
contractant agents mediadors  i reforçant la vigilància policial.  
 
Aquestes són bones mesures que calien. 
 
Ja vam parlar de la contractació d’agents cívics en el Ple del mes de març i es va dir que no 
hi havia pressupost . Gràcies a una subvenció de la Diputació, ara s’ha pogut contractar un 
personal, imprescindible però sembla que serà només fins el mes de setembre. 
 
També es veu més policia, municipal  patrullant pels carrers de la ciutat.  
 
La convivència és un bé imprescindible per a mantenir la cohesió social i hi hem d’esmerçar 
tots els esforços. És evident que és un dau amb moltes cares i molts factors, que passen per 
les petites molèsties com brutícia, soroll, etc.. fins les més grans que estem veient aquests 
dies fruit de moltes causes que tots coneixem: desigualtat, diferència d’oportunitats …però 
l’obligació com a ajuntament és posar-hi solució. 
 
Des de ERC-MES fem les següents preguntes: 
 

1- El desplegament de la policia pels barris de la ciutat és un fet puntual o és una nova 
forma organitzativa que es mantindrà a llarg termini? 

 
2- Els agents mediadors podran seguir la seva tasca després del setembre? 

 
 3-  Quines mesures de caire social com habitatge, educació, possibilitats de futur, es 

portaran a terme per millorar la igualtat d’oportunitats i així, també , millorar la 
seguretat de tothom?” 

 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, manifesta que 

la inseguretat i l’incivisme són la manifestació conflictiva de problemes socials, econòmics i 

educatius de base, sobre els quals s’ha d’intentar incidir transversalment com a estratègia 

preventiva, juntament amb les accions de contenció que poden fer les policies.  

Una d’aquestes estratègies preventives i de contenció és la maximització de la presència 

territorial de la policia. Amb aquest objectiu s’han convocat totes les places vacants de la 

plantilla, que s’assignaran prioritàriament a la presència operativa als barris. S’alliberaran 

recursos policials no territorials per reassignar-los a serveis operatius. Es revisarà la 

distribució operativa i territorial de la Policia Local per optimitzar els recursos disponibles i 

s’ha sol·licitat al Departament d’Interior una major presència territorial del cos de Mossos 

d’Esquadra. 
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El projecte d’Agents Mediadors és, en principi, un projecte singular i temporal que obeeix a 

les situacions de conflicte que s’han detectat en acabar el període de confinament de la 

ciutadania i durant l’ús intensiu de l’espai públic que es produeix a l’estiu. Durant la resta de 

l’any, l’Ajuntament disposa d’especialistes en mediació generalista, comunitària i policial, 

que aborden i treballen preventivament situacions de conflicte ciutadà i veïnal.  

No obstant això, en la mesura del possible, són programes que interessaria mantenir, un cop 

valorats els seus resultats i la seva viabilitat econòmica. 

Totes les mesures de caire social tenen una incidència directa o indirecta en les oportunitats 

vitals de la ciutadania, en la cohesió social i en la prevenció del risc d’exclusió que 

puntualment pot conduir a la delinqüència o a l’incivisme. I, com aquest programa d’Agents 

Mediadors, totes les polítiques de seguretat pública, civisme i convivència estan coordinades 

en els diferents àmbits i polítiques socials de l’Ajuntament, amb l’objectiu principal d’impulsar 

una estratègia transversal i preventiva de les situacions de vulnerabilitat, risc i conflicte 

potencial.  

 

 

 

La senyora Rosa Guanyabens Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MES, entén 

que l’augment de la presència policial és un fet que ha vingut per quedar-se i que els Agents 

Mediadors, en canvi, són un projecte només temporal, malgrat que en el programa del PSC 

es deia que es crearia un equip d’agents mediadors comunitaris i que s’impulsaria un 

projecte de voluntariat civil, que estaria bé dur a la pràctica.  

Respecte a la tercera pregunta sobre la concreció de mesures, penso que no m’ha respost o 

no m’ha semblat entendre-ho. 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, contesta que la 

tercera és una pregunta transversal que engloba diversos àmbits, no només el policial. Si 

vol, en podem parlar en una reunió a part o en una comissió informativa i en fem un 

monogràfic.  
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25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA RELACIÓN A LAS 

SANCIONES POR INSEGURIDAD, VANDALISMO, ROBO Y 

OCUPACIÓN EN MATARÓ. 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

pregunta següent: 

  

“En el primer aniversario de la creación de este consistorio, desde el grupo Ciutadans-partido 
de la ciudadanía creemos que es necesario hacer balance de muchos de los temas tratados 
a lo largo de todo este tiempo. Como puede desprenderse de la lectura de nuestro programa 
electoral, y de nuestras intervenciones a lo largo de este período de sesiones, es el tema de 
la seguridad uno de los principales para nosotros y, por extensión, y como ha podido 
comprobarse el principal, en estos momentos, para la mayor parte de los ciudadanos de 
Mataró. 
 
Ya en el pleno del del 5 de septiembre de 2019 este grupo municipal se interesó por la 
evolución de la seguridad y la aplicación de las ordenanzas municipales en determinadas 
áreas; en concreto, en este caso, en la limitación del uso público en plazas de la ciudad.  
  
En el pleno de diciembre volvimos a preguntar por los actos vandálicos que, por segunda 
vez, utilizaron la fachada del ayuntamiento como blanco de intereses políticos de una parte 
minoritaria, vandalizando un espacio ciudadano que pertenece a  toda la ciudadanía.  
 
Volvimos a preguntar por la ola de robos que se dio en los colegios de la ciudad en el pleno 
de enero de 2020 y sobre la reposición del material sustraído de los colegios asaltados. 
 
Las diferentes respuestas de los concejales de área fueron, con frecuencia, evasivas, 
exculpatorias o inculpatorias hacia otros organismos superiores en los que se descargaba la 
tarea de enmendar lo que desde este gobierno municipal no se hacía.  
 
De entre todas las respuestas la más sorprendente fue la de otorgar a las ordenanzas 
municipales “un carácter pedagógico” como si, contraviniendo su propio significado (poner 
orden a una acción) estas leyes pasasen a ser, con este gobierno, una propedéutica hacia 
una determinada ética que había que enseñar a los ciudadanos.  
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En ningún momento hemos dudado del carácter pedagógico de la leyes pero tampoco de su 
aplicación y el carácter sancionador que estas conllevan, siendo, normalmente la sanción la 
que pedagodiza y no al contrario, porque de ser así, las ordenanzas difícilmente podrían 
llamarse de esa manera. Que las leyes están para cumplirlas es tan obvio que sonroja tener 
que recordarlo. 
 
Tras el aumento incesante de la ocupación, la sustracción, el asalto a comercios y 
empresas, a colegios y,  lo que es más inquietante, a un número geométricamente creciente 
de ciudadanos; este grupo político está interesado en que se le responda a las siguientes 
preguntas: 
 
1.  ¿Cuántas identificaciones, sanciones y detenciones  se han impuesto contra el 
vandalismo de la fachada del ayuntamiento? 
2.  ¿Cuántas identificaciones, sanciones y detenciones se han realizado por la ola de robos 
en los colegios? 
3.  ¿Cuántas identificaciones, sanciones y detenciones se han llevado a cabo en los últimos 
meses en los casos de ocupación, sustracción a personas, robos en bares, tiendas y locales 
comerciales de Mataró? 
4.  ¿Cuántas identificaciones, sanciones y detenciones se han tramitado contra la ocupación 
ilegal, si no en los ámbitos que trascienden a este consistorio sí, al menos, por alboroto, 
amenazas y coacciones al vecindario o a personas particulares que las sufre en los 
diferentes barrios de la ciudad? 
5. Ante este panorama ¿sigue pensando este gobierno que las leyes tienen exclusivamente 
un carácter pedagógico o va a decidirse a cumplirlas de una vez, y sin excepción, para 
retomar  la normal convivencia entre todos?” 
 

 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, en resposta a 

la pregunta, aclareix que qualsevol disposició de la normativa de caràcter disciplinari té, com 

a mínim, un quàdruple caràcter: el regulador, el pedagògic, el preventiu i el correctiu, que 

l’Ajuntament de Mataró aplica amb absolut rigor, però també amb proporcionalitat.  

Dado que su pregunta apela a datos concretos sobre la dimensión correctiva y disciplinaria, 

le diré que durante este primer año de mandato, la Policía Local ha efectuado 36.000 

actuaciones; ha detenido, investigado y/o puesto a disposición judicial a 460 personas y ha 

realizado más de 3.000 diligencias judiciales, penales y administrativas.  

En relación con los casos concretos por los que pregunta, el Ayuntamiento ha incoado un 

expediente sancionador contra varias personas por los actos vandálicos que padeció el 

Ayuntamiento con motivo de determinadas movilizaciones reivindicativas. 

En relación con los robos a centros escolares a principios de año y que, a tenor de los datos 

posteriores, consiguieron contenerse, se practicaron por parte de Mossos d’Esquadra y 
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Policía Local diversas actuaciones e investigaciones que culminaron con la detención de 

varias personas implicadas en los hechos. Durante el último año, Mossos d’Esquadra y 

Policía Local han efectuado más de 750 detenciones. 

En lo que se refiere a las ocupaciones, la Policía Local ha intervenido en 200 casos y ha 

realizado casi 300 identificaciones. Si bien no procede la detención de las personas 

implicadas, por cuanto se trata de un delito leve, sí se ha procedido a su detención cuando 

han incurrido en delitos de otra naturaleza que puedan haber cometido. Al respecto, sirvan 

de ejemplo las 7 personas que fueron detenidas y encausadas en la última operación 

conjunta de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Policía Local sobre varios inmuebles 

ocupados en la ciudad.  

Por tanto, este Gobierno municipal está actuando con absoluta firmeza en relación con los 

problemas de seguridad que preocupan a la ciudadanía, porque a nosotros nos preocupan 

en la misma medida.     

 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, recorda 

que quan en el passat han formulat preguntes sobre seguretat, sempre se’ls deia que no se 

sabia exactament a quanta gent s’havia pogut sancionar o que no s’havia sancionat ningú 

perquè les lleis aplicades eren pedagògiques.  

Nosotros pensamos que las leyes son pedagógicas, pero también hay sanciones y estas se 

tienen que cumplir. Nos gustaría que nos contestara si se han producido sanciones y, de no 

ser el caso, si es porque no hay denuncias o porque no se quiere sancionar.  

Vuelvo a recalcar que utilizar las leyes o las ordenanzas de manera pedagógica, dado los 

tiempos que corren, es una irresponsabilidad. Seguramente el uso de las sanciones en las 

ordenanzas nos ayudaría a bajar algún tipo de delitos. De hecho, dentro del Plan Integral 

que proponíamos era una de las medidas que queríamos revisar: la ordenanza cívica de 

civismo, las sanciones y si realmente se estaban aplicando y de qué manera. 
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La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, considera que 

el caràcter pedagògic de les ordenances és una de les vessants de tota ordenança. N’hi ha 

d’altres, com la vessant correctiva, la preventiva i la reguladora, i totes s’han d’aplicar. 

En este sentido, estamos abiertos a explorarlo en los próximos procesos participativos que 

abramos en el marco del Plan Local de Seguridad.  

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, envia una abraçada a tota la ciutadania i a tots 

els regidors, els emplaça al ple extraordinari que tindrà lloc a finals de mes i aixeca la sessió. 

Molt bona nit a tothom.  

 

 

 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21:33 hores, el Sr. President aixeca la 

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

L’ALCALDE     LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal., 
David Bote Paz     M. Lluïsa Guañabens Casarramona  

 

 


