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ACTA NÚM. 13/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE SETEMBRE 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 tres de setembre de dos mil vint, essent 

les 19:00 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) 

ROSA GUANYABENS CASARRAMONA REGIDORA  (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 

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

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina. 

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET   

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 3 de setembre de 2020 

Òrgan: Secretaria General  
 
 

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 3 de setembre 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 
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1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 2 de juliol de 
2020 i extraordinària de 16 de juliol de 2020.  

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

3   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 4958/2020 de 20 de juliol, de mesures 
bàsiques de prevenció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió de la 
covid19 en fase d’alerta. 

 
 

DICTAMENS 
 
 JUNTA DE PORTAVEUS 
 
4 Aprovar la modificació de les Comissions Informatives Municipals . 
 
5 Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 4931/2020 de 17 juliol, de designar 

representant de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa per a la Conservació de la 
Natura. 

 
6 Aprovació del nomenament de nova vocal de la Fundació Privada Hospital Sant 

Jaume i Santa Magdalena de Mataró. 
 
 
   
 CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
     
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
    
 Servei de Gestió Econòmica 
 

7 Donar compte del seguiment pla d'ajust 2n trimestre 2020 
 
8 Donar compte de l´informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de 

lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2020.  
    
 
 Servei d´Ingressos 
     

9   Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de 9 liquidacions de l'impost sobre 
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada pels senyors 
C.A.B., N.A.B. i A.A.B. (2019/000001098). 
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10 Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de 7 liquidacions de l'impost sobre 
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per la senyora 
J.B.A. (2019/000016503) 

 
11 Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de la liquidació núm. 4075051, de 

l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada 
per la mercantil ALISEDA, SAU (2019/000016557). 

 
12 Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de la liquidació núm. 4137892, de 

l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada 
per la mercantil BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA (2019/000019999).  

 
13 Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de La liquidació núm. 3947807, 

de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada 
pel senyor M.H.R. (2019/000027493). 

 
 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
 
14 Donar compte del decret d’alcaldia 4612/2020, de 7 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de 20.000 mascaretes quirúrgiques.  
 
15 Donar compte del decret d’alcaldia 4733/2020, de 10 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de hardware informàtic.  
 
16     Donar compte del decret d’alcaldia 4859/2020, de 16 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de hardware informàtic. 
 
17 Donar compte del decret d’alcaldia 4860/2020, de 16 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de material pel dispositiu humà necessari pel 
control de l’aforament a les platges de Mataró.  

  
18   Donar compte del decret d’alcaldia 4861/2020, de 16 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel servei d’implementació de software informàtic. 
 
19 Donar compte del decret d’alcaldia 4862/2020, de 16 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de software informàtic.  
 
20     Donar compte del decret d’alcaldia 4863/2020, de 16 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de software informàtic.  
  
21 Donar compte del decret d’alcaldia 4865/2020, de 16 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de 55.000 mascaretes KN95. 
 
22 Donar compte del decret d’alcaldia 4866/2020, de 16 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de software informàtic. 
     
23 Donar compte del decret d’alcaldia 4867/2020, de 16 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de hardware informàtic. 
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.  
24     Donar compte del decret d’alcaldia 4869/2020, de 16 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de software informàtic.  
  
25 Donar compte del decret d’alcaldia 4979/2020, de 21 de juliol, de Modificació 

contracte d’emergència per servei d’intervenció comunitària per informar sobre les 
mesures vigents per a la contenció de la pandèmia.  

 
26      Donar compte del decret d’alcaldia 4981/2020, de 21 de juliol, de Modificació del 

contracte d’emergència pel subministrament de crema solar pels informadors que 
hi haurà a les platges per informar a la ciutadania de les noves normes de 
distanciament social acordades per la lluita contra el COVID 19.  

 
27 Donar compte del decret d’alcaldia 4983/2020, de 21 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de mascaretes quirúrgiques.  
      
28 Donar compte del decret d’alcaldia 4984/2020, de 21 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de gel hidroalcohòlic.  
 
29 Donar compte del decret d’alcaldia 4985/2020, de 21 de juliol, de  Modificació 

contracte d’emergència pel subministrament d’una cabina d’ozonització de roba  
 
30 Donar compte del decret d’alcaldia 4987/2020, de 21 de juliol, del Contracte 

d’emergència pel subministrament de hardware informàtic. 
 
31    Donar compte del decret d’alcaldia 4989/2020, de 21 de juliol, del  Contracte 

d’emergència pel subministrament de hardware i software informàtic. 
  
      
     
 CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 
 Direcció de Promoció Econòmica 
 Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 
 
32 Aprovació bases reguladores de subvencions del projecte "Aixequem Persianes" 

per a l'impuls i la reactivació socieconòmica de la ciutat, per a l'exercici 2020. 
 
 
 Servei d’Ocupació 
 

33 Aprovació bases reguladores d'ajuts a autònoms i microempreses destinats al 
pagament d'interessos derivats de les operacions de crèdit subscrits amb motiu 
de l'impacte econòmic de la COVID19.  

 
 
 Direcció d’Urbanisme i Planificació 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
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34 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Camí Ral 
de la Mercè. 

 
 
  
   IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
35 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a 

l’elaboració d’un estudi que valori el grau de satisfacció de l’espai públic i del seu 
entorn per part dels mataronins i mataronines. 

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

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

Ciudadanía per a l’elaboració d’un Pla Municipal en contra de l’okupació il·legal 
de vivendes. 

 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 

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

en relació al castell de focs que va tenir lloc el dia 27 de juliol de 2020.   
 
39 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la situació 

actual de l’edifici de Bankia al Pla d’en Boet. 
 
40 Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a l’elaboració i 

presentació d’un projecte de rehabilitació de l’edifici de la Presó per a la 
concurrència a una subvenció per a l’execució d’obres de restauració i 
conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022. 

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

en relació a la reposició de plaques del nomenclàtor de la ciutat.  
 
42  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’Ordenança de Vehicles de mobilitat personal  
 
43  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’estat general de la ciutat.  
 
44  Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la petició de transferència al Govern de l’Estat dels estalvis de l’Ajuntament 
de Mataró. 

 
45  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre el grau d’acompliment de les Ordenances de Civisme i de Sorolls. 
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46  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre la denuncia efectuada pels veïns del Passeig de La Marina.  
 
47  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’estat de la xarxa elèctrica a la ciutat.  
 
 
 
 

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: 

ORDINÀRIA DEL DIA 2 DE JULIOL DE 2020 I EXTRAORDINÀRIA DE 

16 DE JULIOL DE 2020.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

2 - DESPATX  OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 

 

 

 

DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS D'ALCALDIA PER CRISI COVID19 

 

3  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4958/2020 

DE 20 DE JULIOL, DE MESURES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ I 

ORGANITZATIVES PER PREVENIR EL RISC DE TRANSMISSIÓ DE 

LA COVID19 EN FASE D’ALERTA. 
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La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, dóna compte 

del següent decret: 

 

“Relació de fets 

1.- El Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2020 va 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. El mateix Decret d’Alcaldia va ordenar l’adopció de 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.   

 
2.- Per la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, de la Consellera de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als següents municipis: 
Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, 
Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada 
i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.  
 
D’aquests municipis anteriorment citats, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de 
Besòs i Badalona, pertanyen a l’Àmbit Metropolità Nord de la Regió Sanitària de 
Barcelona, el mateix àmbit al que pertany el Maresme. 
 
Les mesures inclouen la prohibició de fer reunions de més de deu persones, tant en 
l’àmbit públic com en el privat, i la recomanació de no sortir de casa si no és per realitzar 
activitats essencials, com ara rebre assistència sanitària, desplaçar-se a la feina o per 
comprar productes de primera necessitat, com els d’alimentació. Pel que fa a la resta de 
comerços, es recomana demanar-hi cita prèvia. Tots els establiments hauran 
d’incrementar les mesures de precaució i higiene a l’interior dels locals. Així mateix, el 
comitè tècnic del Procicat també redueix al 50% l’aforament als bars i restaurants i obliga 
a tancar els locals d’oci, discoteques, sales de festes i gimnasos. Finalment, es 
prohibeixen les visites a les residències de gent gran. Aquestes mesures queden 
recollides en dues resolucions que es publicaran al DOGC i entraran en vigor un cop les 
validi l’autoritat judicial. Inicialment tindran una durada de quinze dies, un termini que es 
pot modificar en funció del que dictin les autoritats sanitàries. 

 
3.- La crisi sanitària provocada pel virus COVID-19 es manté activa i, per tant, requereix 
que els serveis municipals implicats en la seva gestió i en les seves afectacions 
mantinguin un estat continuat de seguiment i alerta, amb l’objectiu d’adoptar les 
corresponents mesures preventives sectorials i disposar de la capacitat d’intervenció en 
cas que es reprodueixi una situació d’emergència motivada per un increment significatiu 
en el nombre de contagis. 

 
A la ciutat de Mataró des del dia 1 de juliol de 2020 el número de casos positius per a la 
COVID-19 s’ha vist incrementats en els darrers dies. Malgrat existeixen diferents fonts on 
consultar les dades i moltes vegades no són coincidents, la tendència és la mateixa, ens 
trobem davant d’un increment de casos positius a la ciutat. 
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Segons les dades extretes del Portal Dades Obertes de Catalunya 
(https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Registre-de-casos-de-COVID-19-
realitzats-a-Catalun/xuwf-dxjd/data) els casos positius que s’han detectat a la ciutat entre 
el dia 1 de juliol i el dia 19 de juliol són: 

 

 
 

 

4.- Tenint en compte les dades que reporta el Departament de Salut i que conjuntament 
avaluen amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, amb data 
d’actualització del 19 de juliol del 2020, s’observa que la durant els darrers 7 dies s’han 
identificat a la ciutat 23 casos positius per a la COVID-19, enfront dels 7 que es van 
identificar fa una setmana (10/07/2020). 
 
Segons les dades recollides per fonts municipals (a partir de trucades realitzades a les 
Àrees Bàsiques de Salut i complementades amb les dades facilitades per la Direcció 
Executiva de CatSalut de la ciutat de Mataró) s’ha passat de 9 casos positius en data de 
dilluns 13 de juliol als 26 casos positius en data 19 de juliol. En els 3 casos s’observa una 
tendència a l’alça del número de casos positius per a la COVID-19 detectats a la ciutat. 
 
A nivell de Regió Sanitària Metropolitana Nord, a partir de l’informe Evolució dels casos i 
de la Rt del SARS-CoV2 (on Rt = taxa reproductiva efectiva) actualitzat en data 19 de 
juliol, observem que: 

 

 La tendència de casos positius diaris creix a partir del 6 de juliol (25 casos) i gairebé 
es duplica a partir del dia 14 de juliol (58 casos) 

 La taxa reproductiva efectiva se situa en 1,8 i per tant indica que el número de casos 
nous creix.  

 La tendència de la taxa d’incidència dels darrers 7 dies per 100.000 habitants té una 
tendència ascendent. 

 El diagrama de risc està al límit entre la zona groga i la vermella, el que indica que hi 
ha un risc elevat de creixement de la pandèmia. En data de 14 de juliol la taxa 
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mitjana de creixement se situa per sobre del 2,5 i els casos acumulats els darrers 14 
dies és pròxim als 50 per cada 100.000habitants. 

5.- Per informe del Cap d’Àrea de Qualitat Urbana emés en data 20 de juliol de 2020, es 
proposa establir mesures de prevenció a nivell de ciutat, en el marc de  l’estat d’alerta del 
Pla d’emergència municipal i els protocols d’actuació en relació a la pandèmia de la 
COVID-19 i com a mesura de precaució i per poder contenir l’expansió de la pandèmia 
causada per la COVID-19. 
 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 3.2 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, 
contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
estableix que correspondrà als òrgans competents de l'Administració General de l'Estat, 
de les comunitats autònomes i de les entitats locals, en l'àmbit de les seves respectives 
competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del correcte compliment de 
les mesures establertes en aquest reial decret llei.  
 
La Generalitat de Catalunya ha dictat el Decret 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 la 
represa al territori de Catalunya.  

 
La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, de la Consellera de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, 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, 
estableix com a mesura preventiva de caràcter general un comportament social 
compromès en la lluita contra la pandèmia, fonamentat en les premisses següents:  
 

a) La higiene freqüent de mans. 
b) La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire i tocar-se la 

cara, nas i ulls). 
c) El manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, 

minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles 
cadenes de transmissió. 

d) La distància física interpersonal de seguretat.  
e) L'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de 

seguretat. 
f) La preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats. 
g) La ventilació correcta dels espais tancats. 
h) La neteja i desinfecció de les superfícies. 
i) Les mesures de circulació de persones que evitin les aglomeracions en els 

creuaments o punts de més afluència. 
 

La mateixa Resolució SLT/1429/2020 estableix també que aquestes 
mesures de caràcter general hauran de ser completades amb els plans 
sectorials d'activitats; i que, en tot cas, s'han d'elaborar plans sectorials en 
relació amb els àmbits d'activitat següents: 

 
a) Centres, serveis i establiments sanitaris. 
b) Serveis socials. 
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c) Centres docents. 
d) Universitats. 
e) Transports. 
f) Establiments comercials de venda minorista o a l'engròs, de tot tipus d'article; fent 

especial atenció a centres i parcs comercials i a mercats a la via pública a l'aire 
lliure o de venda no sedentària, podent-se establir plans sectorials específics per a 
cadascuna d'aquestes categories. 

g) Hotels i allotjaments turístics, inclosos càmpings, aparcaments d'autocaravanes, 
residències universitàries i altres similars, podent-se establir plans sectorials 
específics per cadascuna d'aquestes categories. 

h) Establiments d'hostaleria i restauració. 
i) Turisme. 
j) Activitats d'oci nocturn. 
k) Activitats de lleure infantil (casals d'estiu, esports, colònies, altres). 
l) Activitats culturals, incloent museus, biblioteques, monuments, arxius, espectacles 

públics i activitats d'oci i recreatives, podent-se establir plans sectorials específics 
per a cadascuna d'aquestes categories i en funció de l'edat del públic destinatari.  

m) Fires i congressos i altres activitats temporals amb gran afluència de públic. 
n) Instal·lacions esportives. 
o) Festes, revetlles i altres esdeveniments populars. 
p) Equipaments d'oci, cultural o esportiu permanents amb gran afluència de públic.  

 
D’acord amb l’apartat dispositiu tercer de la Resolució SLT/1429/2020, correspon als 
ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves 
competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures 
establertes a la mateixa i en els plans sectorials que la desenvolupen, vetllant especialment 
pel compliment en els espais públics de les mesures adreçades a evitar les aglomeracions, 
garantir les distàncies mínimes de seguretat i fer ús de mascareta. 
 
 
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent,  
 
R E S O L C : 
 
ÚNIC.- Acordar les mesures bàsiques de precaució i organitzatives següents, per la 
prevenció i contenció de l’expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 a nivell de 
ciutat, en el marc de l’estat d’alerta del Pla d’emergència municipal i els protocols d’actuació 
en relació a la pandèmia de la COVID-19: 

 
1. Establir com a serveis essencials per a la gestió de l’alerta motivada per la pandèmia 

de la COVID-19 els següents: 
 

- La Secretària General 
- Direcció de Presidència 
- Servei de Policia local 
- Servei de Benestar Social 
- Servei de Recursos Humans 
- Servei de Comunicació 
- Mataró Audiovisual 
- Servei de Protecció Civil i Salut 
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- Servei de Sistemes d‘Informació i Telecomunicacions 
- Servei d’Intervenció 
- Servei de Mobilitat 
- Serveis d’Equipaments Municipals 
- Servei d’Espais Públics 
- Direcció de Promoció Econòmica 
- Servei de Llicències 
- Servei de Gestió Econòmica 
- Servei de Tresoreria 
- Servei de Compres i Contractacions 
- Servei d’Atenció Ciutadana i 010 
- Servei de Mercats 
- Subministrament d’aigua i clavegueram 
- Enllumenat públic  
- Neteja viària 
- Recollida de residus 
- Serveis funeraris 
- Servei d´Arxiu 
- Oficina de Mediació, Civisme i Convivència 
- Agència de Suport i serveis a les entitats.  

 
2. Els equips directius i els tècnics responsables del conjunt de serveis municipals 

adoptaran les mesures organitzatives, materials i de comandament necessàries per 
garantir la continuïtat bàsica en el seguiment de la pandèmia, en la direcció i gestió 
dels serveis,  i en l’adopció de les mesures de prevenció i contenció que siguin 
necessàries per abordar eventuals canvis en l’evolució de la crisi sanitària. 
 

3. Els serveis competents, amb l’assessorament del Servei de Protecció Civil i Salut, 
seran els responsables d’implementar en el seus respectius àmbits els plans i 
mesures generals i sectorials que estableixin les autoritats sanitàries per a la 
prevenció i contenció del contagi de la COVID-19. 
 

4. Els protocols d’actuació en relació a la pandèmia de la COVID-19 s’activaran el fase 
d’emergència en el cas que es declari: 
 

a) Una alarma o emergència sanitària estatal.  
b) Una alarma o emergència a la Regió Sanitària Metropolitana Nord.  
c) La declaració per part de les autoritats sanitàries d’un brot de contagis que 

afecti total o parcialment a la ciutat de Mataró. 
 

5. En aplicació del principi de prudència en la protecció de la salut de la ciutadania, i 
amb l’objectiu de minimitzar els riscos de rebrots de la pandèmia, es proposa reduir i 
limitar, les situacions i activitats de concurrència pública de persones no convivents 
que afavoreixen el contagi comunitari del COVID-19, i en particular: 
 

- Ajornar el desenvolupament del programa d’activitats “Mataró s’Enlaira”.  
 
- Suspendre l’autorització d’actes a la via pública amb un aforament superior a 

100 persones. 
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- Ajornar els actes autoritzats a la via pública amb una aforament superior a 100 
persones.  

 
- Limitar l’accés i ús públic general de tots els parcs i places de la ciutat, d’acord 

les següents condicions: 
a) Fer ús de la mascareta (excepte persones exemptes). 
b) Mantenir una distància social mínima de 2 m respecte de persones no 

convivents. 
c) No fer ús de les pistes esportives de lleure.  
d) No fer ús dels jocs infantils. 
e) No fer ús dels aparells d’activitat física.  
f) No tocar el mobiliari urbà. 
g) No asseure en grups als bancs.  

 
- Mantenir la limitació d’accés i ús públic general a les platges de la ciutat, 

d’acord amb les següents condicions: 
a) Limitar l’aforament de les platges a una ràtio mínima de 12 m2 per 

persona. 
b) No autoritzar actuacions i espectacles en directe que concitin 

aglomeració de persones no convivents (concerts, recitals, monòlegs, 
etc)  

c)  
d) Requerir al Consorci del Port de Mataró el tancament de la zona 

costera de Pekín per manca de garanties sanitàries de l’aigua.  
e) Tancar els equipaments esportius, infantils i de joc (pistes de voley 

platja, futbol platja, street workout, àrees infantils, etc.). 
f) Mantenir una distància mínima entre persones (que no convisquin) de 

2 m tant a l’aigua del mar, com a la sorra i els objectes personals, com 
tovalloles, gandules o para-sols.  

g) Evitar l’ocupació dels 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. 
 

- Limitar l’aforament dels equipaments municipals a una ràtio mínima de 4 m 2 
per persona. 
 

6. Recomanar a la població: 
 

a) Evitar el contacte físic amb persones amb les que no conviu habitualment.  
b) Limitar la seva circulació per les vies d’ús públic, respectant sempre les 

mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats 
competents, i, en particular, l’ús de la mascareta i el manteniment d’un 
distanciament social mínim de 2 m. 

c) Limitar les trobades i el contacte social amb persones amb les que no conviu 
habitualment. 

d) No practicar esports, jocs o activitats de contacte físic amb persones no 
convivents.  

e) Extremar les mesures de prevenció i higiene en la seva vida personal i 
professional. 
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f) Evitar les trobades i reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit privat  
com en l'àmbit públic. 

g) Evitar el consum d’aliments, begudes o tabac mentre circulen per la via 
pública. 
 

7. Intensificar les accions informatives i de control preventiu sobre el compliment en 
espais, activitats i establiments públics, de les mesures de distanciament, higiene, 
aforament i ús de la mascareta, dictades per les autoritats sanitàries.” 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

DICTAMENS 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 

 

4 - APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LES COMISSIONS 

INFORMATIVES MUNICIPALS. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Constituïda la Corporació el passat dia 15 de juny de 2019, a través del Decret de l’Alcalde 
núm. 5433/2019, de 5 de juliol, es va, definir l’organització del govern municipal.  

 
En els darrers mesos el govern municipal ha pres decisions i ha adoptat mesures urgents 
per fer front a les conseqüències derivades de la crisi provocada per la pandèmia del 
COVID-19, principalment en l’àmbit social, econòmic, de protecció civil i seguretat i  salut, 
així  com de tipus organitzatiu en relació a l’Ajuntament.  

En data 15 de maig de 2020 a partir d’una iniciativa del govern municipal  que ha comptat 
amb la participació i el suport de tot el Consistori i del Consell Econòmic i Social s’ha signat 
solemnement l’Acord Institucional per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró. 
L’Acord preveu, molt sintèticament: 

-    Elaborar el Pla de reconstrucció social i econòmica. 

-  Constituir la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró.  

-  Crear un fòrum de participació. 

-  Crear un observatori per analitzar l’impacte de la crisis 
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-  Identificar els eixos – línies a treball: 

 

o Mataró Reconstrucció des de la reactivació econòmica i el foment de l’ocupació. 

o Mataró Capital de la Innovació Social. 

o Mataró Reforç del sistema sociosanitari. 

o Mataró millora de la qualitat Institucional i de Resiliència Urbana.  

o Readaptació de l’estratègia de ciutat  

. 
Per Decret núm. 4705/2020, de 9 de juliol, l’Alcalde ha aprovat una modificació de 
l’organització del govern municipal, és a dir una modificació del Decret 5433/2019 de 5 de 
juliol, Organització i Competències del Govern Municipal,  que manté els principis i valors 
que es van definir a l’inici del mandat, en tant continuen sent vigents, així com  l’aprovació 
de l’organització política, basada no tant en unitats organitzatives, sinó en gran àmbits 
considerats prioritaris políticament.  
 
De manera complementària i també amb l’objectiu d’incrementar els espais de negociació, 
seguiment, fiscalització del govern es proposa incrementar: el nombre de Comissions 
Informatives fins a sis: 
 
 
Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró. 
 

 Comissió Informativa de Presidència, Qualitat Institucional i Estratègia Mataró.  

 Comissió Informativa d’Administració General i Bona Governança  
 

 
 
Àmbit de Qualitat Urbana:  

 

 Comissió Informativa de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència. 

 Comissió Informativa de  Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics. 
 
 
Àmbit d’Innovació Social i Benestar de la Ciutadania 

 

 Comissió Informativa d’Innovació Social i Benestar de la Ciutadania. 
 

 
Àmbit de Reactivació Econòmica i Creació d’Ocupació i Desenvolupament del 
Territori. 

 

 Comissió Informativa de Reactivació Econòmica i Creació d’Ocupació i 
Desenvolupament del Territori 

 

 
Les Comissions Informatives seran composades per un representant i un suplent de cada 
grup municipal. No obstant això a efectes de votació els representants de cada grup 
ponderaran el seu vot en funció del nombre de membres del seu grup en el Ple municipal  
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La regulació de les Comissions Informatives, està contemplada en els articles 52 i següents 
del Reglament Orgànic municipal.  
 
A l’Article 55 es regula el Lloc i periodicitat i publicitat de les sessions, en el següent sentit: 
“Les Comissions Informatives es faran a l’Ajuntament. En la primera sessió, es decidirà el 
lloc concret , el dia i l’hora. Les sessions de les Comissions Informatives no seran públiques, 
encara que hi podran assistir, amb veu però sense vot, els Regidors i Regidores que no en 
formin part, prèvia sol·licitud al President/a. Així mateix, podran assistir-hi el personal tècnic, 
representants d’entitats o persones especialment qualificades que la Presidència estimi 
convenient o quan ho demani un membre de la Comissió. Tant els Regidors i Regidores no 
membres com el personal tècnic podran intervenir quan la Presidència els doni la paraula” 
 
Un altre efecte en la organització municipal  provocat per la crisi sanitària  per Covid 19, ha 
estat la  convocatòria de les comissions informatives per a la seva celebració a distància, a 
través de plataformes de comunicació on line. 
 
La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, regula aquest tipus de 
règim no presencial per a òrgans col·legiats, de forma ordinària. A diferència de la regulació 
dels òrgans de govern on, de moment, la legislació de règim local només permet aquesta 
convocatòria on line per raons de força major. 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Existiran a l’Ajuntament de Mataró 6 Comissions Informatives Municipals 

permanents amb la denominació de: 

 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I 

ESTRATÈGIA MATARÓ. 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA 

GOVERNANÇA  
 

 COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I 
CONVIVÈNCIA. 

 

 COMISSIÓ INFORMATIVA DE  QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I 
ESPAIS PÚBLICS. 

  
 

 COMISSIÓ INFORMATIVA D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA 
CIUTADANIA. 

 

 COMISSIÓ INFORMATIVA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ 
D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI. 

 
 
El contingut material de cadascuna de les Comissions Informatives serà el següent: 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I 

ESTRATÈGIA MATARÓ.  

Tots els temes referits a l’àmbit de   

- Presidència i Qualitat Institucional  

- Bon govern i Transparència 

- Participació: òrgans de participació I procesos participatius  

- Estratègia  

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

Tots els temes referits a l’àmbit de  

Secretaria General, Arxiu, Intervenció, Gestió Econòmica, Ingressos; Tresoreria; Compres i 

Contractació, Recursos Humans i Prevenció de Riscos, Sistemes d’Informació i 

Telecomunicacions; Qualitat, Processos; Atenció Ciutadana.  

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I  
CONVIVÈNCIA  

Tots els temes referits a l’àmbit de  

Seguretat Pública, Protecció Civil, Convivència i Civisme, Mediació I relació amb la 

comunitat I Protecció de la Salut 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE  QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS  

Tots els temes referits a  

-  Transició ecològica , Sostenibilitat i Espai Públic: serveis de ciutat, verd urbà i espai 
agrari,  Equipaments Municipals i Mobilitat,  

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA.  

Tots els temes referits a : 

-         l’àmbit de Benestar Social, Promoció de la Salut, Sanitat i Consum, Gent  Gran Activa,  

Cooperació i Desenvolupament. Cultura, Esports, Joventut i Emancipació Juvenil, 

Protecció de la Salut Educació, Formació Professional i Universitat. Habitatge.  

-         Relacions amb la Ciutadania: Entitats i Equipaments de Proximitat  

- Diversitat Ciutadana I Igualtat: Polítiques de Gènere, feminisme i LGTBI  

- Ciutadania, Mediació i Convivència 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
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Tots els temes referits a l’àmbit de  

- l’Urbanisme i Patrimoni, Llicencies, Desenvolupament econòmic,  Empresa i 

ocupació   

 
Segon.- Les Comissions Informatives seran composades per un representant i un suplent 

de cada grup municipal. No obstant això a efectes de votació els representants de cada grup 
ponderaran el seu vot en funció del nombre de membres del seu grup en el Ple municipal  

 

Tercer.-  D’acord amb les propostes dels Grups Polítics Municipals les Comissions queden 

integrades de la següent manera: 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I 

ESTRATÈGIA MATARÓ 

 

President   Miguel Àngel Vadell Torres (PSC) 
    Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC)         
 

Vicepresident:    Sergio Morales Diaz (ECP)  
     Suplent: Sarai Martinez Vega (ECP) 
 
  Vocals :  Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 

Suplent: Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 
     Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 
     Suplent: Xavier Font Mach  (JUNTS) 

Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 
     Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

 

President   Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 

   Suplent: Miguel Àngel Vadell Torres (PSC) 

   
Vicepresident:  Sergio Morales Diaz (ECP)  

     Suplent: Sarai Martinez Vega (ECP) 
   

  Vocals :  Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 
Suplent: Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 

     Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 
     Suplent: Xavier Font Mach (JUNTS) 

Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 
     Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA  

 
  Presidenta:   Anna Villarreal Pascual (PSC) 
     Suplent: Marisa Merchán Cienfuegos (PSC) 

 
  Vicepresidenta: Sarai Martinez Vega (ECP) 

Suplent: Sergio Morales Diaz (ECP)  
 
  Vocals :  Soraya El Farhi i Ali Afaki (ERC-MES) 
      Suplent: Rosa Guanyabens Casarramona  (ERC-MES) 
     Xavier Font Mach (JUNTS) 
     Suplent: Afonso Canela Serrano (JUNTS) 

Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
Suplent: Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 

  
  :  
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE  QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS.  

 
  Presidenta:   Elizabet Ruíz Moreno (PSC) 
     Suplent: Francisco Javier Gomar Martín (PSC) 

  
  Vicepresidenta:       Sarai Martinez Vega (ECP) 

Suplent: Sergio Morales Diaz (ECP)  
 
  Vocals :  Carles Porta Torres (ERC-MES) 

Suplent: Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 
     Xavier Font Mach (JUNTS) 
     Suplent: Afonso Canela Serrano (JUNTS) 

Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
Suplent: Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 

 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA. 

 
  Presidenta:   Laura Seijo Elvira (PSC) 
     Suplent: Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 

 
Vicepresidenta:   Sarai Martínez Vega  (ECP) 

Suplent: Sergio Morales Diaz (ECP)  
 

  Vocals :  Anna Salicrú Maltas (ERC-MES) 
Suplent: Rosa Guanyabens Casarramona (ERC-MES) 

     Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 
     Suplent: Xavier Font Mach  (JUNTS) 

Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 
     Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 

  Presidenta:   Núria Moreno Romero (PSC) 

   Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC) 
 
Vicepresident  Sergio Morales Diaz (ECP) 

     Suplent: Sarai Martinez Vega (ECP) 
 

  Vocals :  Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 
Suplent: Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 

     Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 
     Suplent: Xavier Fon t Mach (JUNTS) 

Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 
     Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 

 
 

Quart.-  Les Comissions Informatives Especials, estaran composades per un representant i un 

suplent de cada grup municipal. No obstant això a efectes de votació els representants de cada 

grup ponderaran el seu vot en funció del nombre  de  membres del seu grup en el Ple municipal  
 
 Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura 

dels comptes de la Corporació.  
 
  President : Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 

   Suplent:   Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 
   Vocals : Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 

Suplent: Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 
Sergio Morales Diaz (ECP)  

    Suplent: Sarai Martinez Vega (ECP) 
Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 

    Suplent: Xavier Font Mach (JUNTS) 
Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 

    Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
 

 
 Comissió Especial d’Organització.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i 

proposta de totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la 
participació ciutadana. 

 

  President:  Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 
 Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 

  Vocals : Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 
Suplent: Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 
Sarai Martinez Vega (ECP) 

   Suplent. Sergio Morales Diaz (ECP) 
Alfonso Canela Serrano (JUNTS  
Suplent: Xavier Font Mach (JUNTS) 
Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 

    Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
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Cinquè.-  Les sessions de les CIM podran ser a distància, per videoconferència. Cada CIM 

decidirà el règim de sessions preferentment presencial o a distància, sense perjudici de que 
el President/a de la Comissió podrà decidir en el moment de la convocatòria canviar 
puntualment el règim acordat per motius tècnics o d’organització  
 

Sisè.-   La Junta de Portaveus queda facultada per resoldre en la forma  que estimi oportú,   

els problemes organitzatius no contemplats en el present acord.” 
 

 
 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, anuncia el seu 

vot favorable a l’ampliació de comissions. De fet, nosaltres ja ho havíem demanat en el seu 

moment. Quan es van constituir les comissions anteriors pensàvem que eren poques, que 

no afavorien el debat ni tampoc el fet de tractar els temes amb la deguda profunditat. 

Aquesta ampliació del nombre de comissions és positiva, doncs, i esperem que el debat 

torni a fluir.  

D’altra banda, com sempre, vull tenir un record per als presos polítics i exiliats a qui se’ls ha 

denegat el tercer grau, mentre el rei emèrit està vivint a cos de rei als Emirats Àrabs Units. 

És per això que ensenyem aquesta imatge [es mostra un senyal de prohibició d’una corona 

reial] abans de començar el ple en mostra del nostre rebuig.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8).   

Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.    
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5 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

4931/2020 DE 17 JULIOL, DE DESIGNAR REPRESENTANT DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA XARXA PER A LA CONSERVACIÓ 

DE LA NATURA. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent decret:  

 

“Per Decret 4319/2016 de 6 de juny, de la regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, 
Sostenibilitat i Habitatge, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa de 
Custòdia del Territori. 
 
Per acord dels seus membres reunits en assemblea extraordinària de data 19 de febrer de 
2019 s’ha aprovat la fusió de la Xarxa de Custòdia del Territori i la Xarxa de Voluntariat 
Ambiental de Catalunya, amb canvi de denominació a “Xarxa per a la Conservació de la 
Natura”, així com l’aprovació d’un nous estatuts.  
 
També s’ha aprovat l’actualització de les quotes, passant en el cas de Mataró a ser de 
750,00 euros anyals en lloc dels 150,00 euros anyals que s’han vingut pagant fins a 
l’actualitat, en aplicació d’un criteri ponderat segons el número d’habitants de cada membre 
de l’associació. 
 
Vist el Decret 3648/2019 de 14 de maig, de la regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, de donar-se per assabentat dels canvis adoptats pel 
que fa al canvi de denominació; estatuts i quota aplicable, tot ratificant la voluntat de 
pertinença a la Xarxa per a la Conservació de la Natura.  
 
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 
 
Primer.-  Designar al Sr. José Antonio Ricis Saavedra, com a representant de l’Ajuntament 

de Mataró a la Xarxa per a la Conservació de la Natura.  
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 

que celebri.” 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 



 23 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Maria Luisa Merchán Cienfuegos, 

regidora del grup municipal Socialista. 

 

6 - APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE NOVA VOCAL DE LA 

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME I SANTA 

MAGDALENA DE MATARÓ. 

 

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

 

“En el Ple municipal de 5 de desembre de 2019 es va nomenar els patrons del Patronat de 
la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró a proposta dels 
grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, la proposta de persones que han de composar 
el Patronat de la Fundació pel pròxim quadrienni.  
 
En data 4 de febrer de 2020, el grup municipal de En Comú Podem Mataró sol·licita canviar 
el seu representant a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.  
 
La Junta de Patrons de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de 29 
de juny de 2020,  va proposar l’acceptació del canvi de patró i un nou nomenament. 
 
L’article 10 i 12 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena sobre 
la competència del Ple de l’Ajuntament per al nomenament dels vocals de la Junta del 
Patronat de la Fundació. 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia 
a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 
Primer.- Nomenar com a nova vocal de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena de Mataró la Sra. Anna Cabot Dalmau en substitució de la Sra. Maria Carmen 
Carrión Abellán. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Fundació Hospital.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestio Econòmica 

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

referits a temàtiques coincidents.  

 
   

7 -  DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT PLA D'AJUST 2N 

TRIMESTRE 2020 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 
 

“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments 
als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució dels plans d’ajust 
trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor anterior també se’n donarà 
compte al Ple.  

 
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb 
l’assumpció anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  es va acollir a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat 
en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
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L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 

El dia 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics va 

adoptar un Acord pel què s’aprova, entre d’altres mesures, la Mesura 3 consistent en 

l’agrupació en una operació de tots els préstecs formalitzats fins al 31 de desembre de 2018 

amb càrrec als compartiments del fons de finançament a Entitats Locals (en endavant, 

FFEELL), modificant les condicions financeres en els termes recollits en l’acord. L’Ajuntament 

s’ha acollit a aquesta mesura i ha procedit a actualitzar el seu Pla d’Ajust vigent fins ara. 

Aquesta actualització, que afecta únicament al capítol III i IX del pressupost de despesa,  ha 

estat aprovada pel Ple en data 15 d’octubre de 2019.  

 
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2020.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 

 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 

compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració, Bon Govern i Mobilitat o qui 

legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat de l’anterior acord.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Maria Luisa Merchán Cienfuegos, 

regidora del grup municipal Socialista. 

 

8  - DONAR COMPTE DE L ÍNFORME DE MOROSITAT REGULAT A 

LA LLEI 15/2010, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA 

MOROSITAT, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2020. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per 
presentar al Ple de l’Ajuntament.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple 
l’adopció dels següents  

ACORDS: 

 
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la 

Tresorera  Municipals, sobre el compliment dels  terminis previstos legalment per al 
pagament de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del  2n 
trimestre de 2020. 
 
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del 

present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada 
de les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los 
segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent: 

 
 
 

 

 
 
Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens 
dependents, és de 35,34 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 5.521 pagaments, 
d’import global de 16.576.144,58 €. 
 
 

 
 
 

1.    Pagaments realitzats en el 2n trimestre 
de 2020 

2. Interessos de demora pagats en el període:  
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Durant el 2n trimestre de 2020, no s’han pagat interessos de demora. 
 

 
 
 

 
 
Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament 

de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 34,45 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a 
partir de 1.103 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 3.564.713,35 €. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3.   Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre: 

4.   Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014 
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Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als 

òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
 

Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, o qui legalment el 

substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i 
efectivitat dels anteriors acords.” 
 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

 
Servei d´Ingressos 

 

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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9 -  DENEGACIÓ DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET DE 

9 LIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR 

DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, INSTADA PELS 

SENYORS C.A.B., N.A.B. I A.A.B. (2019/000001098). 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 

 
1.- En data 24 de maig de 2017 el senyor D.M.E., en representació dels senyors C.A.B. (NIF 
núm. XXXX), N.A.B. (NIF núm. XXXX)  i A.A.B. (NIF núm. XXXX), va presentar escrit de 
sol·licitud d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret, previst a l’article 217 de la 
Llei general tributària (LGT), de les següents liquidacions de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per les transmissions de data 18 
d’octubre de 2016 de les finques indicades: 
 

• 4338995, de quota 622,68 euros (XXXX).  

• 4338996, de quota 622,68 euros (XXXX).  
• 4338997, de quota 622,68 euros (XXXX).  
• 4339000, de quota 304,90 euros (XXXX).  

• 4339001, de quota 304,90 euros (XXXX).  
• 4339002, de quota 304,90 euros (XXXX).  
• 4339005, de quota 481,61 euros (XXXX).  

• 4339006, de quota 481,61 euros (XXXX).  
• 4339007, de quota 481,61 euros (XXXX).  

 

Les persones interessades manifestaven que les liquidacions incorren en els supòsits de 
nul·litat de les lletres a), f) i g) de l’article 217 de la LGT, ja que vulneren el principi 
constitucional de capacitat econòmica, en la mesura que graven una riquesa inexistent. 
Al·legaven que arran de la transmissió d’aquestes finques, havia experimentat una pèrdua 
patrimonial. 
 
Invocaven la sentència de data 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional, la qual 
declara inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107.2.a)  i 110.4 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, en virtut del qual s’aprova el text refós  de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), en la mesura que sotmeten a tributació situacions inexpressives 
de capacitat econòmica (que és un principi establert a la Constitució), és a dir, aquelles que 
no presenten increment del valor del terreny en el moment de la transmissió. 
 
Consideraven que s’havia produït la vulneració del seu dret fonamental a la tutela judicial 
efectiva, previst a l’article 24 de la Constitució, ja que se’ls havia causat indefensió, així com 
la del dret a la igualtat de l’article 14 de la Norma Normarum. També expressaven que 
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aquest Ajuntament havia adquirit un dret (el cobrament de les liquidacions impugnades) en 
contra de l’ordenament jurídic, atès que no complia els requisits essencials per a obtenir-lo. 
 
2.- Per mitjà del decret 4776/2019, de 13 de juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, es va resoldre iniciar el procediment de revisió d’actes nuls de ple 
dret establert a l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), 
en relació amb les liquidacions núm. 4338995, 4338996, 4338997, 4339000, 4339001, 
4339002, 4339005, 4339006 i 4339007, totes elles de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU); així com es va atorgar als 3 contribuents un 
termini de 15 dies, per tal que formulessin les al·legacions i presentessin els documents i 
justificacions que consideressin escaients. 

 

3.- En data 3 de juliol de 2019 el senyor D.M.E., en representació dels senyors A.B., va 
presentar un escrit en el qual al·lega que les liquidacions discutides incorren en els supòsits 
de nul·litat de les lletres a), f) i g) de l’article 217 de la LGT, ja que vulneren el principi 
constitucional de capacitat econòmica, en la mesura que graven una riquesa inexistent, així 
com el dret a la tutela judicial efectiva de l’article 24 de la Constitució, en la mesura que s’ha 
impedit als contribuents l’accés a la justícia, perquè les liquidacions són fermes i no es pot 
acudir a la via judicial a menys que s’esgoti la via administrativa. 
 
També considera que s’ha vulnerat el dret a la igualtat de l’article 14 de la Constitució en 
relació amb l’article 31 de la mateixa Constitució, atès que dites liquidacions discriminen els 
contribuents que han experimentat pèrdues patrimonials en la transmissió, en la mesura que 
han de tributar igual com si haguessin obtingut dit increment patrimonial. 
 
Els contribuents afegeixen que les liquidacions discutides són actes expressos contraris a 
l’ordenament jurídic pels quals l’Ajuntament ha obtingut un dret mancant dels requisits 
essencials per a fer-ho. En aquest aspecte, invoca una sentència del Tribunal Suprem 
suposadament favorable a la seva pretensió, així com l’acord de 2 de març de 2017 emès 
per aquest Ajuntament en el qual disposava no emetre noves liquidacions de l’IIVTNU quan 
s’acredités que no s’ha incrementat el valor de les finques. 
 
En darrer terme, manifesta que existeix una norma amb rang de llei (l’article 39.1 de la Llei 
orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional -LOTC-), el qual declara 
expressament la nul·litat pretesa. D’acord amb aquest precepte, quan la sentència declari la 
inconstitucionalitat, declararà igualment la nul·litat dels preceptes impugnats, així com, en el 
seu cas, la d’aquells altres de la mateixa llei, disposició o acte amb força de llei als quals 
s’hagi d’estendre per connexió o conseqüència. Considera que les liquidacions discutides es 
veuen afectades per aquest precepte i per tant són nul·les de ple dret.  
 
4.- Per mitjà del decret 9716, de 5 de desembre de 2019, de l’alcalde de Mataró, es va 
sol·licitar a la Presidència de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 
dictamen d’acord amb l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, en relació a l’expedient 
G-TM 2019/000001098, presentada pel senyor D.M.E. en representació dels senyors C.A.B., 
A.A.B. i N.A.B., d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de l’article 217 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, respecte les liquidacions núm. 
4338995, 4338996, 4338997, 4339000, 4339001, 4339002, 4339005, 4339006 i 4339007, 
totes elles de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU). 
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5.- Una vegada aportada documentació requerida per la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya i, complerts els tràmits establerts per les normes reguladores, en 
data 25 de juny de 2020 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 164/2020, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància 

dels Srs. C., N., i A.B., amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a les 
transmissions de diverses finques l’any 2016. 

 
Fonaments de dret 

 
I) L’article 217 de la LGT regula el procediment de revisió dels actes nuls de ple dret. L’apartat 
primer d’aquest precepte enumera els supòsits per poder iniciar aquest procediment: 

 

Es pot declarar la nul·litat de ple dret dels actes dictats en matèria tributària, com també de 
les resolucions dels òrgans economicoadministratius, que hagin exhaurit la via administrativa 
o que no hagin estat objecte de recurs en termini, en els casos següents: 

 

a) Que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d'empara constitucional. 

b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria 
o del territori. 

c) Que tinguin un contingut impossible. 

d) Que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta. 

e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 
establert per fer-ho o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació 
de la voluntat als òrgans col·legiats. 

f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals 
s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los. 

g) Qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de rang legal.  

 
El procediment de revisió d’actes nuls de ple dret és concebut per la LGT com un de 
naturalesa extraordinària, de manera que únicament és admissible si s’ha produït algun dels 
supòsits llistats a l’article 217.1. En aquest aspecte, el Tribunal Suprem ha manifestat en 
nombroses sentències, com ara la núm. 1440, de data 16 de juny de 2016), que aquestes 
causes han de ser interpretades restrictivament. 
 
II) Pel que fa a les suposades causes de nul·litat de ple dret, la persona contribuent invoca les  
lletres a), f) i g) de l’article 217 de la LGT. 
 
Aquest Ajuntament considera que no s’incorre en cap de les esmentades causes pels 
següents motius: 
 
- La lletra a) fa referència als actes que lesionin els drets i les llibertats susceptibles 

d'empara constitucional, els quals són, segons l’article 41 de la LOTC els drets i llibertats 
reconeguts en els articles 14 a 29 de la Constitució, més el dret a l’objecció de 
consciència previst a l’article 30.2 de la Norma Normarum. 

 
Pel que fa la suposada vulneració dels drets d’igualtat (article 14) i a la tutela judicial 
efectiva (article 24), la persona interessada considera que les liquidacions discutides 
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vulneren aquests drets per haver estat emeses en virtut d’uns preceptes declarats 
inconstitucionals. 
 
Per a contestar aquesta al·legació cal tenir present l’abast de  la sentència del TC. En 
contra del que sosté la contribuent, dita sentència no té efectes retroactius, en la mesura 
que l’article 38.1 de la LOTC disposa que les sentències recaigudes sobre procediments 
d’inconstitucionalitat tindran valor de cosa jutjada, vincularan tots els Poders Públics i 
produiran efectes generals des de la data de la seva publicació en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Dita publicació va fer-se en data 15 de juny de 2017, després de què les 
liquidacions discutides ja haguessin esdevingut fermes (8 de març de 2017). 
Conseqüentment, aquesta al·legació no pot prosperar.  
 
Quant a l’article 31, no està comprès entre els articles esmentats a l’apartat anterior, de 
manera que aquesta causa no és aplicable al cas present. 
 

- La lletra f) fa referència a Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament 
jurídic pels quals s'adquireixen. 

 
Segons les al·legacions presentades per la contribuent, la qualitat de contrari a 
l’ordenament jurídic es predicaria de la contrarietat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del  
TRLRHL a la CE, declarada per la sentència d’11 de maig de 2017 del TC. 
 
Per valorar l’abast d’aquesta sentència respecte les presents liquidacions (que 
esdevingueren fermes en data 8 de març de 2017), ens remetem a la resposta donada a 
l’apartat anterior, relativa als efectes de la sentència del TC. En aquest sentir, havent 
esdevingut fermes les liquidacions abans del 15 de juny de 2017, cal concloure que les 
liquidacions van ser emeses a l’empara d’uns preceptes plenament vàlids en aquell 
moment. En conseqüència, no dona lloc a considerar que les liquidacions van ser emeses 
mancant un requisit essencial com és la cobertura legal. 

 
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal concloure que no s’ha produït 
l’adquisició, per part d’aquest Ajuntament, d’una de les facultats o drets (en aquest cas, 
l’ingrés de les quotes tributàries), mancant dels requisits essencials per a la seva adquisició. 
 
- La lletra g) fa referència a qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de 

rang legal. La contribuent invoca l’article 39.1 de la LOTC, el qual disposa que, quan la 
sentència declari la inconstitucionalitat d’un precepte, declararà igualment la nul·litat dels 
preceptes impugnats, així com, en el seu cas, la d’aquells altres de la mateixa llei, 
disposició o acte amb força de llei als quals s’hagi d’estendre per connexió o 
conseqüència. Considera que les liquidacions discutides es veuen afectades per aquest 
precepte i per tant són nul·les de ple dret. 
 
En relació amb aquesta al·legació, cal dir que el precepte es refereix a preceptes, 
disposicions i actes amb força de llei, la inconstitucionalitat dels quals ha de ser declarada 
expressament pel TC, circumstància que no ha succeït en el present cas. A més a més, 
l’article 39.1 de la LOTC es refereix a elements amb rang de llei, no pas a reglaments ni 
actes administratius (els quals corresponen a la Jurisdicció Contenciosa Administrativa), 
de manera que dit precepte no és invocable en el cas present. 
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En darrer terme, cal fer esment al dictamen núm. 164/2020 dictat per la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, el qual desestima íntegrament les al·legacions 
formulades per les persones contribuents. Adjuntem dit dictamen amb la present resolució. 
 
III) L’article 6.2 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en 
matèria de revisió en via administrativa disposa que la declaració de nul·litat requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’article 110.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 
que correspondrà al Ple de la Corporació la declaració de nul·litat de ple dret i la revisió dels 
actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert a 
l’article 217 de la Llei general tributària. 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- DENEGAR la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada en data 24 de 
maig de 2017 pel senyor D.M.E., en representació dels senyors C.A.B., N.A.B. i A.A.B., de 
les liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU) núm. 4338995,  4338996, 4338997, 4339000, 4339001, 4339002, 4339005, 
4339006 i 4339007. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al representant de les persones interessades i a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.” 
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

10 - DENEGACIÓ DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET 

DE 7 LIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, INSTADA PER 

LA SENYORA J.B.A. (2019/000016503) 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 



 34 

“Antecedents 

 
1.- En data 24 de maig de 2017 el senyor  D.M.E., en representació de la senyora J.B.A. 
(NIF núm. XXXX), va presentar escrit de sol·licitud d’inici de procediment de revisió d’actes 
nuls de ple dret, previst a l’article 217 de la Llei general tributària (LGT), de les següents 
liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU), per les transmissions de data 18 d’octubre de 2016 de les finques indicades:  
 

 4338994, de quota  1.006,18 euros (XXXX).  

 4338998, de quota  556,75 euros (XXXX).  

 4338999, de quota  492,68 euros (XXXX).  

 4339004, de quota  778,23 euros (XXXX).  

 4339017, de quota  6.138,50 euros (c. XXXX).  

 4339020, de quota  2.971,49 euros (c. XXXX).  

 4339023, de quota  1.461,67 euros (c. XXXX).  
 

La interessada manifestava que les liquidacions incorren en els supòsits de nul·litat de les 
lletres a), f) i g) de l’article 217 de la LGT, ja que vulneren el principi constitucional de 
capacitat econòmica, en la mesura que graven una riquesa inexistent. Al·legava que arran 
de la transmissió d’aquestes finques, havia experimentat una pèrdua patrimonial. 
 
Invocava la sentència de data 11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional, la qual 
declara inconstitucionals i nuls els articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, en virtut del qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), en la mesura que sotmeten a tributació situacions inexpressives 
de capacitat econòmica (que és un principi establert a la Constitució), és a dir, aquelles que 
no presenten increment del valor del terreny en el moment de la transmissió. 
 
Considerava que s’havia produït la vulneració del seu dret fonamental a la tutela judicial 
efectiva, previst a l’article 24 de la Constitució, ja que se li havia causat indefensió, així com 
la del dret a la igualtat de l’article 14 de la Norma Normarum. També expressava que aquest 
Ajuntament havia adquirit un dret (el cobrament de les liquidacions impugnades) en contra 
de l’ordenament jurídic, atès que no complia els requisits essencials per a obtenir-lo. 
 
2.- Per mitjà del decret  6827/2017, de 19 de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
es va resoldre inadmetre a tràmit la sol·licitud d’inici de procediment de revisió d’actes nuls 
de ple dret de les liquidacions esmentades, a l’empara del paràgraf tercer de l’article 217 de 
la LGT, el qual preveu la possibilitat d’inadmetre a tràmit la petició d’inici del procediment de 
revisió d’actes nuls de ple dret en els casos en què la persona interessada no fonamenti la 
seva petició en cap de les causes de nul·litat expressament indicades al primer paràgraf de 
dit article, o bé quan dites peticions estiguin mancades manifestament de fonament. 

 

3.- Contra aquest decret la contribuent va interposar recurs contenciós administratiu, el qual 
no fou assumit per un sol Jutjat Contenciós Administratiu, sinó que va ser desacumulat i 
repartit entre diferents Jutjats, cadascun dels quals coneix d’una liquidació en concret.  
 
Així, els recursos contenciosos administratius i les respectives liquidacions de què són 
objecte són: 
 

 375/2017-A (JCA 15 BCN) - liquidació núm. 4338994, de quota  1.006,18 euros. 
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 48/2018-D (JCA 15 BCN) - liquidació núm. 4338998, de quota  556,75 euros. 

 44/2018-B1 (JCA 16 BCN) - liquidació núm. 4338999, de quota  492,68 euros. 

 47/2018-M2 (JCA 17 BCN) - liquidació núm. 4339004, de quota  778,23 euros.  

 46/2018-BY (JCA 14 BCN) - liquidació núm. 4339017, de quota  6.138,50 euros.  

 46/2018-1 (JCA 1 BCN) - liquidació núm. 4339020, de quota  2.971,49 euros.  

 42/2018-D (JCA 9 BCN) - liquidació núm. 4339023, de quota  1.461,67 euros. 

 

4.- D’aquests recursos, els núm.  375/2017-A  i  48/2018-D han estat resolts mitjançant les 
sentències de data 18 de juliol de 2018, les quals són estimatòries de les pretensions de la 
demandant. El Jutjat raona que en aquest cas, atesa la naturalesa de les al·legacions 
formulades per la contribuent, no esqueia inadmetre a tràmit la petició d’inici del procediment 
de revisió de les liquidacions afectades, sinó que calia admetre-la a tràmit i seguir els passos 
indicats a l’article 217 LGT, un dels quals consisteix a demanar un dictamen a la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (CJA).  
 
Ambdues sentències declaren la improcedència de la inadmissió a tràmit de la petició d’inici 
del procediment de revisió de les liquidacions núm. 4338994  i  4338998, i retrotrauen les 
actuacions de l’expedient al moment previ al dictat de la resolució de l’expedient. La 
conseqüència immediata d’aquesta retroacció implica l’admissió a tràmit de la petició i la 
tramitació consegüent. 
 
5.- Per mitjà del decret  7607/2018, de 5 de setembre, es va resoldre revocar el decret 
6827/2017, de 19 de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals, d’inadmissió a tràmit de 
la petició d’inici del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de les liquidacions núm. 
4339023, 4338999, 4339017, 4339020  i  4339004, totes elles de l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 
 
En virtut del mateix decret també es va disposar admetre a tràmit la sol·licitud presentada en 
data 24 de maig de 2017 d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de les 
liquidacions núm. 4339023, 4338999, 4339017, 4339020  i  4339004, totes elles de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ( IIVTNU) (expedient GT 
770/2017). 
 
6.- En data 27 de juny de 2019 el senyor D.M.E., en representació de la senyora J.B.A., va 
presentar un escrit en el qual al·lega que les liquidacions discutides incorren en els supòsits 
de nul·litat de les lletres a), f) i g) de l’article 217 de la LGT, ja que vulneren el principi 
constitucional de capacitat econòmica, en la mesura que graven una riquesa inexistent, així 
com el dret a la tutela judicial efectiva de l’article 24 de la Constitució, en la mesura que s’ha 
impedit als contribuents l’accés a la justícia, perquè les liquidacions són fermes i no es pot 
acudir a la via judicial a menys que s’esgoti la via administrativa.  
 
També considera que s’ha vulnerat el dret a la igualtat de l’article 14 de la Constitució en 
relació amb l’article 31 de la mateixa Constitució, atès que dites liquidacions discriminen els 
contribuents que han experimentat pèrdues patrimonials en la transmissió, en la mesura que 
han de tributar igual com si haguessin obtingut dit increment patrimonial. 

 

Els contribuents afegeixen que les liquidacions discutides són actes expressos contraris a 
l’ordenament jurídic pels quals l’Ajuntament ha obtingut un dret mancant dels requisits 
essencials per a fer-ho. En aquest aspecte, invoca una sentència del Tribunal Suprem 
suposadament favorable a la seva pretensió, així com l’acord de 2 de març de 2017 emès 
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per aquest Ajuntament en el qual disposava no emetre noves liquidacions de l’IIVTNU quan 
s’acredités que no s’ha incrementat el valor de les finques. 
 
En darrer terme, manifesta que existeix una norma amb rang de llei (l’article 39.1 de la Llei 
orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional -LOTC-), el qual declara 
expressament la nul·litat pretesa. D’acord amb aquest precepte, quan la sentència declari la 
inconstitucionalitat, declararà igualment la nul·litat dels preceptes impugnats, així com, en el 
seu cas, la d’aquells altres de la mateixa llei, disposició o acte amb força de llei als quals 
s’hagi d’estendre per connexió o conseqüència. Considera que les liquidacions discutides es 
veuen afectades per aquest precepte i per tant són nul·les de ple dret.  
 
7.- Per mitjà del decret 9936, de 12 de desembre de 2019, de l’alcalde de Mataró, es va 
sol·licitar a la Presidència de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 
dictamen d’acord amb l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, en relació amb 
l’expedient G-TM 2019/000016503 corresponent a J.B.A., d’inici de procediment de revisió 
d’actes nuls de ple dret de l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, respecte les liquidacions 4338994, 4338998, 4338999, 4339004, 4339017, 
4339020 i 4339023 de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU). 
 
8.- Una vegada aportada documentació requerida per la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya i, complerts els tràmits establerts per les normes reguladores, en 
data 25 de juny de 2020 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 163/2020, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància de 

la Sra. J.B.A. amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió 
de diverses finques l’any 2016. 

 
Fonaments de dret 

 
I) L’article 217 de la LGT regula el procediment de revisió dels actes nuls de ple dret. L’apartat 
primer d’aquest precepte enumera els supòsits per poder iniciar aquest procediment: 
 
1. Es pot declarar la nul·litat de ple dret dels actes dictats en matèria tributària, com també 

de les resolucions dels òrgans economicoadministratius, que hagin exhaurit la via 
administrativa o que no hagin estat objecte de recurs en termini, en els casos següents: 

 

a) Que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d'empara constitucional. 

b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria 
o del territori. 

c) Que tinguin un contingut impossible. 

d) Que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta. 

e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 
establert per fer-ho o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació 
de la voluntat als òrgans col·legiats. 

f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals 
s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los. 

g) Qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de rang legal. 
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El procediment de revisió d’actes nuls de ple dret és concebut per la LGT com un de 
naturalesa extraordinària, de manera que únicament és admissible si s’ha produït algun dels 
supòsits llistats a l’article 217.1. En aquest aspecte, el Tribunal Suprem ha manifestat en 
nombroses sentències, com ara la núm. 1440, de data 16 de juny de 2016), que aquestes 
causes han de ser interpretades restrictivament. 
 
II) Pel que fa a les suposades causes de nul·litat de ple dret, la persona contribuent invoca les  
lletres a), f) i g) de l’article 217 de la LGT. 
 
Els qui subscriuen consideren que no s’incorre en cap de les esmentades causes pels 
següents motius: 
 
- La lletra a) fa referència als actes que lesionin els drets i les llibertats susceptibles 

d'empara constitucional, els quals són, segons l’article 41 de la LOTC els drets i llibertats 
reconeguts en els articles 14 a 29 de la Constitució, més el dret a l’objecció de 
consciència previst a l’article 30.2 de la Norma Normarum. 

 
Pel que fa la suposada vulneració dels drets d’igualtat (article 14) i a la tutela judicial 
efectiva (article 24), la persona interessada considera que les liquidacions discutides 
vulneren aquests drets per haver estat emeses en virtut d’uns preceptes declarats 
inconstitucionals.  
 
Per a contestar aquesta al·legació cal tenir present l’abast de  la sentència del TC. En 
contra del que sosté la contribuent, dita sentència no té efectes retroactius, en la mesura 
que l’article 38.1 de la LOTC disposa que les sentències recaigudes sobre procediments 
d’inconstitucionalitat tindran valor de cosa jutjada, vincularan tots els Poders Públics i 
produiran efectes generals des de la data de la seva publicació en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Dita publicació va fer-se en data 15 de juny de 2017, després de què les 
liquidacions discutides ja haguessin esdevingut fermes (8 de març de 2017). 
Conseqüentment, aquesta al·legació no pot prosperar.  
 
Quant a l’article 31, no està comprès entre els articles esmentats a l’apartat anterior, de 
manera que aquesta causa no és aplicable al cas present. 
 

- La lletra f) fa referència a Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament 
jurídic pels quals s'adquireixen. 

 
Segons les al·legacions presentades per la contribuent, la qualitat de contrari a 
l’ordenament jurídic es predicaria de la contrarietat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del  
TRLRHL a la CE, declarada per la sentència d’11 de maig de 2017 del TC.  
 
Per valorar l’abast d’aquesta sentència respecte les presents liquidacions (que 
esdevingueren fermes en data 8 de març de 2017), ens remetem a la resposta donada a 
l’apartat anterior, relativa als efectes de la sentència del TC. En aquest sentir, havent 
esdevingut fermes les liquidacions abans del 15 de juny de 2017, cal concloure que les 
liquidacions van ser emeses a l’empara d’uns preceptes plenament vàlids en aquell 
moment. En conseqüència, no dona lloc a considerar que les liquidacions van ser emeses 
mancant un requisit essencial com és la cobertura legal. 
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Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal concloure que no s’ha produït 
l’adquisició, per part d’aquest Ajuntament, d’una de les facultats o drets (en aquest cas, 
l’ingrés de les quotes tributàries), mancant dels requisits essencials per a la seva adquisició. 
 
- La lletra g) fa referència a qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de 

rang legal. La contribuent invoca l’article 39.1 de la LOTC, el qual disposa que, quan la 
sentència declari la inconstitucionalitat d’un precepte, declararà igualment la nul·litat dels 
preceptes impugnats, així com, en el seu cas, la d’aquells altres de la mateixa llei, 
disposició o acte amb força de llei als quals s’hagi d’estendre per connexió o 
conseqüència. Considera que les liquidacions discutides es veuen afectades per aquest 
precepte i per tant són nul·les de ple dret. 
 
En relació amb aquesta al·legació, cal dir que el precepte es refereix a preceptes, 
disposicions i actes amb força de llei, la inconstitucionalitat dels quals ha de ser declarada 
expressament pel TC, circumstància que no ha succeït en el present cas. A més a més, 
l’article 39.1 de la LOTC es refereix a elements amb rang de llei, no pas a reglaments ni 
actes administratius (els quals corresponen a la Jurisdicció Contenciosa Administrativa), 
de manera que dit precepte no és invocable en el cas present.  

 
En darrer terme, cal fer esment al dictamen núm. 163/2020 dictat per la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, el qual desestima íntegrament les al·legacions 
formulades per la persona contribuent. Adjuntem dit dictamen amb la present resolució. 
 
III) L’article 6.2 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en 
matèria de revisió en via administrativa disposa que la declaració de nul·litat requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’article 110.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 
que correspondrà al Ple de la Corporació la declaració de nul·litat de ple dret i la revisió dels 
actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert a 
l’article 217 de la Llei general tributària. 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- DENEGAR la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada en data 24 de 
maig de 2017 pel senyor D.M.E., en representació de la senyora J.B.A., de les liquidacions 
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 
4338994,  4338998, 4338999, 4339004, 4339017, 4339020 i 4339023. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al representant de la persona interessada i a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.”  
 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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11  - DENEGACIÓ DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET 

DE LA LIQUIDACIÓ NÚM. 4075051, DE L'IMPOST SOBRE 

L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA, INSTADA PER LA MERCANTIL ALISEDA, SAU 

(2019/000016557). 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
 
1.- En data 21 de desembre de 2017 el senyor C.P.S., en representació de la mercantil 
ALISEDA, SAU (NIF núm. A-28335388), va presentar un escrit en virtut del qual sol·licitava 
l’inici del procediment de REVISIÓ D’ACTES NULS DE PLE DRET de l’article 217 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), respecte de la liquidació de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4075051, de 
quota 685,35 euros. Aquesta liquidació fou generada arran de la transmissió de data 28 
d’abril de 2015 de la finca situada al carrer de XXX, XX ESC X PR XX, de Mataró. 
 
El contribuent invoca la nul·litat de ple dret de la liquidació per entendre que s’han produït els 
supòsits de les lletres c) i f) de l’article 217.1 de la LGT, per les dues raons següents: 
 

- Absència objectiva d’increment de valor dels terrenys i per tant no subjecció a 
l’IIVTNU per inexistència del fet imposable. La finca havia estat adquirida per un 
import de 284.056,00 euros i va ser transmesa per un preu de 200.000,00 euros. 
Considera que la liquidació emesa respecte d’un fet imposable que no s’ha produït 
equival a un acte de contingut impossible. 
 

- El càlcul de la liquidació aplicant preceptes declarats nuls i inconstitucionals pel 
Tribunal Constitucional, amb efectes ex origine (teoria “maximalista”) i l’exigència del 
tributs en una situació inexpressiva de capacitat econòmica, són actuacions 
contràries a l’ordenament jurídic. 

 
2.- Per mitjà del decret  3275/2019, de 7 de maig, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, es va resoldre iniciar el procediment de revisió d’actes nuls de ple 
dret establert a l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), 
en relació amb la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4075051, de quota 685,35 euros. També es va atorgar al 
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contribuent un termini de 15 dies, per tal que formulés les al·legacions i presentés els 
documents i justificacions que considerés escaients. 
 
3.- Per mitjà del decret 9930, de 12 de desembre de 2019, de l’alcalde de Mataró, es va 
sol·licitar a la Presidència de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 
dictamen d’acord amb l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, en relació amb 
l’expedient G-TM 2019/000016557 corresponent a la mercantil ALISEDA SAU amb NIF 
A28335388, d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple dret de l’article 217 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, respecte la liquidació de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4075051 de quota 
685,35 euros. 
 
4.- Una vegada aportada documentació requerida per la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya i, complerts els tràmits establerts per les normes reguladores, en 
data 25 de juny de 2020 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 165/2020, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància de 

la mercantil Aliseda, SAU, amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació 
de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la 
transmissió d’una finca l’any 2015. 

 
Fonaments de dret 

 
I) L’article 217 de la LGT regula el procediment de revisió dels actes nuls de ple dret. L’apartat 
primer d’aquest precepte enumera els supòsits per poder iniciar aquest procediment: 
 
Es pot declarar la nul·litat de ple dret dels actes dictats en matèria tributària, com també de 
les resolucions dels òrgans economicoadministratius, que hagin exhaurit la via administrativa 
o que no hagin estat objecte de recurs en termini, en els casos següents: 

 

a) Que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d'empara constitucional. 

b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria 
o del territori. 

c) Que tinguin un contingut impossible. 

d) Que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta. 

e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 
establert per fer-ho o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació 
de la voluntat als òrgans col·legiats. 

f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals 
s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los. 

g) Qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de rang legal.  

 
El procediment de revisió d’actes nuls de ple dret és concebut per la LGT com un de 
naturalesa extraordinària, de manera que únicament és admissible si s’ha produït algun dels 
supòsits llistats a l’article 217.1. En aquest aspecte, el Tribunal Suprem ha manifestat en 
nombroses sentències, com ara la núm. 1440, de data 16 de juny de 2016), que aquestes 
causes han de ser interpretades restrictivament. 
 



 41 

II) Pel que fa a les suposades causes de nul·litat de ple dret, la persona contribuent invoca les  
lletres c) i  f) de l’article 217.1 de la LGT. 
 
Aquest Ajuntament considera que no s’incorre en cap de les esmentades  causes pels 
següents motius: 
 
- La lletra c) fa referència als actes que tinguin un contingut impossible. La contribuent 

considera que la liquidació emesa respecte d’un fet imposable que no s’ha produït equival 
a un acte de contingut impossible. 

 
Per a contestar aquesta al·legació cal conèixer què s’entén per acte administratiu de 
contingut impossible. La sentència de data 11 d’abril de 2013 del Tribunal Suprem (recurs 
2200/2010) manifesta que són actes afectats per una impossibilitat física o lògica, si 
incorren en contradiccions, ambigüitats o formulacions inintel·ligibles: 
 
La impossibilitat ha de ser de carácter material o físico ya que una imposibilidad de 
carácter jurídico equivaldría prácticamente a la ilegalidad del acto que suele comportar 
anulabilidad […]; la imposibilidad debe ser, asimismo, originaria ya que una imposibilidad 
sobrevenida comportaría simple ineficacia del acto. Actos nulos por tener un contenido 
imposible son, por tanto, los que resultan completamente inadecuados a la realidad física 
sobre la que recaen. Son también de contenido imposible los actos que encierran una 
contradicción interna en sus términos (imposibilidad lógica) por oponerse a las leyes 
físicas inexorables o a lo que racionalmente se considera insuperable.  
 
En el cas que ens ocupa, els vicis al·legats per la contribuent no poden ser incardinats en 
la definició establerta pel Tribunal Suprem, de manera que cal desestimar aquesta 
al·legació. 
 

- La lletra f) fa referència a Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament 
jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan es manqui dels requisits essencials 
per a la seva adquisició. 

 
En relació amb aquesta al·legació, cal manifestar que la sentència d’11 de maig de 2017 
del TC no té efectes retroactius, ja que l’article 38.1 de la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional disposa que les sentències recaigudes sobre procediments 
d’inconstitucionalitat tindran valor de cosa jutjada, vincularan tots els Poders Públics i 
produiran efectes generals des de la data de la seva publicació en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Dita publicació va fer-se en data 15 de juny de 2017, després de què la 
liquidació discutida ja hagués esdevingut ferma (21 de desembre de 2015). Això significa 
que la liquidació va ser emesa a l’empara d’uns preceptes plenament vàlids en aquell 
moment. Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal concloure que no s’ha 
produït l’adquisició, per part d’aquest Ajuntament, d’una de les facultats o drets (en aquest 
cas, l’ingrés de la quota tributària), mancant dels requisits essencials per a la seva 
adquisició. 

 
En darrer terme, cal fer esment al dictamen núm. 165/2020 dictat per la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, el qual desestima íntegrament les al·legacions 
formulades per la persona contribuent. Adjuntem dit dictamen amb la present resolució.  
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III) L’article 6.2 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en 
matèria de revisió en via administrativa disposa que la declaració de nul·litat requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’article 110.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 
que correspondrà al Ple de la Corporació la declaració de nul·litat de ple dret i la revisió dels 
actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert a 
l’article 217 de la Llei general tributària. 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- DENEGAR la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada en data 21 de 
desembre de 2017 el senyor C.P.S., en representació de la mercantil ALISEDA, SAU, de la 
liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 
núm. 4075051. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al representant de la persona interessada i a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.”  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

12 - DENEGACIÓ DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET 

DE LA LIQUIDACIÓ NÚM. 4137892, DE L'IMPOST SOBRE 

L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA, INSTADA PER LA MERCANTIL BANCO POPULAR 

ESPAÑOL, SA (2019/000019999). 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
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1.- En data 29 de desembre de 2017 el senyor  C.P.S., en nom de la mercantil  BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, SA, va presentar petició d’inici de procediment de revisió d’actes nuls 
de ple dret de la liquidació núm. 4137892, de quota 747,90 euros, de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 
27 d’agost de 2015, de la finca situada al carrer XXXX, XX ESC XXX, de Mataró. 
 
La persona recurrent fonamentava la seva petició en les lletres c) i f) de l’article 217 de la Llei 
General Tributària, en la mesura que hi havia absència objectiva i acreditada de l’increment 
de valor dels terrenys i per tant la no subjecció a l’IIVTNU per inexistència de fet imposable. 
 
En el seu escrit complementari d’al·legacions manifestava el següent:  
 

a) Inexistència de fet imposable. Transmissió no subjecta a l’IIVTNU. Invoca les 
sentencies de diversos òrgans de l’ordre contenciós administratiu que postulen que 
quan s’acrediti i provi que en el cas concret no ha existit, en termes econòmics i reals, 
increment, no tindrà lloc el pressupòsit de fet fixat per la llei per a configurar el tribut. 
Destaca la sentència d’11 de maig de 2017 del Tribunal Constitucional, en virtut de la 
qual es van declarar nuls diversos preceptes reguladors d’aquest impost. En aquest 
cas concret, el valor de la finca en el moment de la seva adquisició era superior al 
que tenia en la data de la transmissió. 
 

b) La persona interessada considera que les sentències referides permeten la revisió de 
la liquidació por nul·litat de ple dret, o la revocació d’aquesta. En re lació amb la 
primera figura, considera que la liquidació té contingut impossible, així com 
l’administració ha adquirit facultats o drets mancant dels requisits essencials per a la 
seva adquisició. 

 
2.- Mitjançant el decret  2950/2018, de 3 d’abril, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern es va inadmetre a tràmit la petició d’inici del procediment de revisió 
d’ofici d’actes nuls de ple dret, per entendre que la sol·licitud formulada per la persona 
contribuent mancava manifestament de fonament, a l’empara de l’article 217.3 de la Llei 
general tributària. 
 
3.- Contra aquest decret la persona interessada va interposar recurs contenciós administratiu 
núm. 260/2018-F, que va recaure en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona. 
 
4.- En data 15 de novembre de 2018, en virtut del decret 9610/2018, l’Ajuntament de Mataró 
va dictar resolució de revocació del decret 2950/2018, de 3 d’abril, ja que a l’empara de dues 
resolucions judicials favorables a la persona contribuent en què aquest Ajuntament havia 
estat part, es va concloure que la sol·licitud formulada per la persona contribuent havia de 
ser admesa a tràmit i cursada d’acord amb el procediment establert a l’article 217 de la Llei 
general tributària. 
 
Mitjançant dit decret també es va disposar tramitar la present petició d’inici del procediment 
de revisió d’actes nuls de ple dret d’acord amb allò disposat a l’article 217 de la Llei general 
tributària. 

 

5.- Per mitjà del decret  1818/2019, de 13 de juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, es va resoldre iniciar el procediment de revisió d’actes nuls de ple 
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dret establert a l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), 
en relació amb la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 4137892, de quota 747,90 euros. També es va atorgar al 
contribuent un termini de 15 dies, per tal que formulés les al·legacions i presentés els 
documents i justificacions que considerés escaients. 
 
6.- Per mitjà del decret 9909, de 12 de desembre de 2019, de l’alcalde de Mataró, es va 
sol·licitar a la Presidència de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 
dictamen d’acord amb l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, en relació amb 
l’expedient G-TM 2019/000019999 corresponent a la mercantil BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, SA amb NIF A28000727, d’inici de procediment de revisió d’actes nuls de ple 
dret de l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, respecte la 
liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) 
núm. 4137892 de quota 747,90 euros. 
 
7.- Una vegada aportada documentació requerida per la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya i, complerts els tràmits establerts per les normes reguladores, en 
data 25 de juny de 2020 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 166/2020, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància de 

l’entitat Banco Popular Español, SA, amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la 
liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
corresponent a la transmissió d’una finca l’any 2015.  

 
Fonaments de dret 

 
I) L’article 217 de la LGT regula el procediment de revisió dels actes nuls de ple dret. L’apartat 
primer d’aquest precepte enumera els supòsits per poder iniciar aquest procediment: 
 
Es pot declarar la nul·litat de ple dret dels actes dictats en matèria tributària, com també de 
les resolucions dels òrgans economicoadministratius, que hagin exhaurit la via administrativa 
o que no hagin estat objecte de recurs en termini, en els casos següents: 

 

a) Que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d'empara constitucional. 

b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria 
o del territori. 

c) Que tinguin un contingut impossible. 

d) Que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta. 

e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 
establert per fer-ho o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació 
de la voluntat als òrgans col·legiats. 

f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals 
s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los. 

g) Qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de rang legal.  

 
El procediment de revisió d’actes nuls de ple dret és concebut per la LGT com un de 
naturalesa extraordinària, de manera que únicament és admissible si s’ha produït algun dels 
supòsits llistats a l’article 217.1. En aquest aspecte, el Tribunal Suprem ha manifestat en 
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nombroses sentències, com ara la núm. 1440, de data 16 de juny de 2016), que aquestes 
causes han de ser interpretades restrictivament. 

 

II) Pel que fa a les suposades causes de nul·litat de ple dret, la persona contribuent invoca les  
lletres c) i  f) de l’article 217 de la LGT. 
 
Aquest Ajuntament considera que no s’incorre en cap de les esmentades causes pels 
següents motius: 
 
- La lletra c) fa referència als actes que tinguin un contingut impossible. La contribuent 

considera que la liquidació emesa respecte d’un fet imposable que no s’ha produït equival 
a un acte de contingut impossible. 

 
Per a contestar aquesta al·legació cal conèixer què s’entén per acte administratiu de 
contingut impossible. La sentència de data 11 d’abril de 2013 del Tribunal Suprem (recurs 
2200/2010) manifesta que són actes afectats per una impossibilitat física o lògica, si 
incorren en contradiccions, ambigüitats o formulacions inintel·ligibles: 
 
La impossibilitat ha de ser de carácter material o físico ya que una imposibilidad de 
carácter jurídico equivaldría prácticamente a la ilegalidad del acto que suele comportar 
anulabilidad […]; la imposibilidad debe ser, asimismo, originaria ya que una imposibilidad 
sobrevenida comportaría simple ineficacia del acto. Actos nulos por tener un contenido 
imposible son, por tanto, los que resultan completamente inadecuados a la realidad física 
sobre la que recaen. Son también de contenido imposible los actos que encierran una 
contradicción interna en sus términos (imposibilidad lógica) por oponerse a las leyes 
físicas inexorables o a lo que racionalmente se considera insuperable.  
 
En el cas que ens ocupa, els vicis al·legats per la contribuent no poden ser incardinats en 
la definició establerta pel Tribunal Suprem, de manera que cal desestimar aquesta 
al·legació. 
 

- La lletra f) fa referència a Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament 
jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan es manqui dels requisits essencials 
per a la seva adquisició. 

 
En relació amb aquesta al·legació, cal manifestar que la sentència d’11 de maig de 2017 
del TC no té efectes retroactius, ja que l’article 38.1 de la Llei orgànica del Tribunal 
Constitucional disposa que les sentències recaigudes sobre procediments 
d’inconstitucionalitat tindran valor de cosa jutjada, vincularan tots els Poders Públics i 
produiran efectes generals des de la data de la seva publicació en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Dita publicació va fer-se en data 15 de juny de 2017, després de què la 
liquidació discutida ja hagués esdevingut ferma (21 de desembre de 2015). Això significa 
que la liquidació va ser emesa a l’empara d’uns preceptes plenament vàlids en aquell 
moment. Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal concloure que no s’ha 
produït l’adquisició, per part d’aquest Ajuntament, d’una de les facultats o drets (en aquest 
cas, l’ingrés de la quota tributària), mancant dels requisits essencials per a la seva 
adquisició. 
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En darrer terme, cal fer esment al dictamen núm. 166/2020 dictat per la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, el qual desestima íntegrament les al·legacions 
formulades per la persona contribuent. Adjuntem dit dictamen amb la present resolució.  
 
III) L’article 6.2 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en 
matèria de revisió en via administrativa disposa que la declaració de nul·litat requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’article 110.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 
que correspondrà al Ple de la Corporació la declaració de nul·litat de ple dret i la revisió dels 
actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert a 
l’article 217 de la Llei general tributària. 
 

Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- DENEGAR la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada en data 29 de 
desembre de 2017 pel senyor  C.P.S., en nom de la mercantil  BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, SA, de la liquidació núm. 4137892, de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al representant de la persona interessada i a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.”  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

13 - DENEGACIÓ DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET 

DE LA LIQUIDACIÓ NÚM. 3947807, DE L'IMPOST SOBRE 

L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA, INSTADA PEL SENYOR M.H.R. (2019/000027493). 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 
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“Antecedents 

 
1.- En data 1 de juny de 2017 el senyor M.H.R. va presentar un escrit que aquest Ajuntament 
va considerar com recurs de reposició, contra la liquidació de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 3947807, de quota  3.852,61 euros, 
per la transmissió de data 9 de juliol de 2014 de la finca situada a l’avinguda XXXX, XXX, de 
Mataró. 
 
El contribuent manifestava que no es va produir el fet imposable de l’IIVTNU, ja que el preu 
de venda de la finca fou inferior al de compra. Invocava les recents sentències dictades pel 
Tribunal Constitucional que establien que aquest tribut és inconstitucional només en els 
casos que gravin un increment de valor inexistent. La regulació de dit tribut és contrària a 
l’article 31.1 de la Constitució, el qual consagra el principi de capacitat econòmica. 
 
2.- Per mitjà del decret municipal núm. 6324/2017, de 21 de setembre, es va inadmetre a tràmit 
el recurs de reposició interposat per l’interessat. 
 
3.- En data 26 de juliol de 2017 el contribuent va presentar un escrit que va denominar recurs 
de reposició, contra el decret municipal núm. 6324/2017, de 21 de setembre. En aquest escrit 
exposava que la instància presentada no era un recurs de reposició. Alhora, sol·licitava que 
s’iniciés un procediment de revisió d’ofici establert a l’article 106 i següents de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
4.- En virtut del decret municipal núm.  8346/2017, de 21 de desembre, es van desestimar les 
al·legacions formulades en data 26 de juliol de 2017 pel contribuent contra el decret municipal 
núm.   6324/2017, de 5 de juliol i, en conseqüència, es va confirmar la declaració 
d’inadmissibilitat del recurs de reposició continguda en el decret referit. 
 
5.- Contra aquest decret el contribuent va interposar recurs contenciós administratiu, el qual 
fou assumit pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona amb el número 
435/2017-A. 
 
Dit recurs fou resolt per la sentència de 15 d’octubre de 2018, la qual va estimar el recurs 
formulat pel contribuent. La sentència manifesta que l’acte discutit no és una autoliquidació, sinó 
una liquidació, la qual és ferma. Entén que el contribuent va sol·licitar l’inici d’un procediment de 
revisió d’ofici d’actes nuls de l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. Així doncs, no esqueia considerar que el contribuent havia interposat un recurs de 
reposició, sinó que pertocava tramitar el procediment esmentat. 
 
Quant a la possibilitat d’acordar la inadmissió a tràmit de la petició d’inici de procediment de 
revisió d’actes nuls de ple dret emparada en l’article 217.3 de la LGT, relativa a la no invocació 
de cap de les causes citades en l’article 217.1 de la LGT, la sentència disposa que aquesta 
previsió ha de ser interpretada en el sentit més favorable a la ciutadania, de tal manera que, 
encara que no s’esmenti nominativament el motiu de la nul·litat, si efectivament hi concorre, 
haurà de ser tramitada. 
 
En conclusió, la sentència declara la nul·litat del decret d’inadmissió a tràmit del recurs de 
reposició i ordena a aquest Ajuntament que iniciï el procediment de revisió i el conclogui dictant 
la resolució expressa que correspongui 
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6.- En data 10 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local d’aques t Ajuntament va dictar 
un acord en virtut del qual es va donar compliment a aquesta sentència i, en conseqüència, 
es va disposar tramitar la petició d’inici del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret 
previst a l’article 271 de la Llei general tributària, respecte de la liquidació núm. 3947807, de 
quota  3.852,61 euros. 
 
7.- Per mitjà del decret 4821/2019, de 13 de juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, es va resoldre iniciar el procediment de revisió d’actes nuls de ple 
dret establert a l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), 
en relació amb la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 3947807, de quota  3.852,61 euros; així com es va atorgar 
al senyor H. un termini de quinze dies, per tal que formulés les al·legacions i presentés els 
documents i justificacions que considerés escaients. 
 
8.- En data 31 de juliol de 2019 el senyor H. va presentar un escrit en el qual al·lega que la 
finca situada a l’avinguda XXXX, XXXX, de Mataró va ser adquirida per un preu de 300.000 
euros i posteriorment fou venuda per un preu de 195.000 euros. Atès que arran d’aquesta 
transmissió no ha experimentat cap benefici econòmic, no s’ha generat el fet imposable del 
tribut, que és l’increment de valor del terreny.  
 
En aquest aspecte, en data 11 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional (TC) va dictar una 
sentència en què declara els articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLRHL inconstitucionals i 
nuls, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència 
d’increments de valor. 
 
També invoca la sentència de data 9 de juliol de 2018 del Tribunal Suprem (TS), que 
interpreta la sentència de data 11 de maig de 2017 del TC i disposa que la persona 
contribuent pot acreditar la no producció del fet imposable en els casos en què el terreny 
hagi estat venut per un preu inferior al d’adquisició. 
 
9.- Per mitjà del decret 9085, de 18 de novembre de 2019, de l’alcalde de Mataró, es va 
sol·licitar a la Presidència de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 
dictamen d’acord amb l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, en relació amb 
l’expedient G-TM 2019/000027493 corresponent al senyor M.H.R., d’inici de procediment de 
revisió d’actes nuls de ple dret de l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, respecte la liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IIVTNU) núm. 3947807 de quota 3.852,61 euros. 
 
10.- Una vegada aportada documentació requerida per la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya i, complerts els tràmits establerts per les normes reguladores, en 
data 25 de juny de 2020 dit òrgan va emetre el dictamen núm. 167/2020, en el qual informa 
desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància 
del Sr. M.H.R. amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió 
d’una finca l’any 2014. 

 
Fonaments de dret 

 
I) L’article 217 de la LGT regula el procediment de revisió dels actes nuls de ple dret. L’apartat 
primer d’aquest precepte enumera els supòsits per poder iniciar aquest procediment: 
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Es pot declarar la nul·litat de ple dret dels actes dictats en matèria tributària, com també de 
les resolucions dels òrgans economicoadministratius, que hagin exhaurit la via administrativa 
o que no hagin estat objecte de recurs en termini, en els casos següents: 

 

a) Que lesionin els drets i les llibertats susceptibles d'empara constitucional. 

b) Que hagin estat dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria 
o del territori. 

c) Que tinguin un contingut impossible. 

d) Que siguin constitutius d'infracció penal o es dictin com a conseqüència d'aquesta. 

e) Que hagin estat dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 
establert per fer-ho o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació 
de la voluntat als òrgans col·legiats. 

f) Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals 
s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials per adquirir-los. 

g) Qualsevol altre que estableixi expressament una disposició de rang legal.  

 
El procediment de revisió d’actes nuls de ple dret és concebut per la LGT com un de 
naturalesa extraordinària, de manera que únicament és admissible si s’ha produït algun dels 
supòsits llistats a l’article 217.1. En aquest aspecte, el Tribunal Suprem ha manifestat en 
nombroses sentències, com ara la núm. 1440, de data 16 de juny de 2016), que aquestes 
causes han de ser interpretades restrictivament. 
 
II) Pel que fa a les al·legacions formulades pel contribuent, es corresponen a les lletres a) i f) 
de l’article 217 de la LGT, així com  a les mateixes lletres de l’article 47.2 de la Llei 39/2015, 
de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPACAP). 
 
Aquest Ajuntament considera que no s’incorre en cap de les esmentades causes pels 
següents motius: 
 
- La lletra a) fa referència als actes que lesionin els drets i les llibertats susceptibles 

d'empara constitucional, els quals són, segons l’article 41 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 
d’octubre, del Tribunal constitucional els drets i llibertats reconeguts en els articles 14 a 29 
de la Constitució, més el dret a l’objecció de consciència previst a l’article 30.2.  

 
En la mesura que l’article 31.1 no està comprès entre els articles esmentats a l’apartat 
anterior, aquesta causa no és aplicable al cas present. 
 

- La lletra f) fa referència a Els actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament 
jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits essencials 
per adquirir-los. 

 
Segons les al·legacions presentades pel contribuent, la qualitat de contrari a l’ordenament 
jurídic es predicaria de la contrarietat dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL) a la Constitució, declarada per la sentència d’11 de maig de 2017 del 
Tribunal Constitucional. Per valorar l’abast d’aquesta sentència respecte la present 
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liquidació (la qual va esdevenir ferma en data 14 d’abril de 2015) és necessari parar atenció 
a la data en què dita sentència va desplegar els seus efectes erga omnes. 
 

En relació amb aquest darrer punt, l’article 38.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del 
Tribunal Constitucional (LOTC) disposa que les sentències recaigudes sobre procediments 
d’inconstitucionalitat tindran valor de cosa jutjada, vincularan tots els Poders Públics i produiran 
efectes generals des de la data de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 
Això significa que la inconstitucionalitat parcial dels articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del 
TRLRHL (matisada per la jurisprudència iniciada pel Tribunal Suprem amb la seva sentència 
de 9 de juliol de 2018) va desplegar els seus efectes el 15 de juny de 2017, data en què va 
ser publicada al BOE la part resolutòria de la sentència del TC. 
 

Atès que  la liquidació discutida esdevingué ferma en data 14 d’abril de 2015, no li resulta 
aplicable, mitjançant el present procediment de revisió d’actes nuls de ple dret, el contingut 
de la sentència del Tribunal Constitucional. Havent estat emesa la liquidació d’acord amb 
uns preceptes plenament vigents tant en el moment de la meritació del fet imposable, com 
en el moment en què dita liquidació va esdevenir ferma, no es pot considerar que la 
liquidació fou ingressada mancant-li un requisit essencial com és l’existència de cobertura 
legal. 
 
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal concloure que no s’ha produït 
l’adquisició, per part d’aquest Ajuntament, d’una de les facultats o drets (en aquest cas, 
l’ingrés de la quota tributària), mancant dels requisits essencials per a la seva adquisició. 
 
En darrer terme, cal fer esment al dictamen núm. 167/2020 dictat per la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, el qual desestima íntegrament les al·legacions 
formulades per la persona contribuent. Adjuntem dit dictamen amb la present resolució.  
 
III) L’article 6.2 del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament 
general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en 
matèria de revisió en via administrativa disposa que la declaració de nul·litat requerirà el 
dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.  
 
L’article 110.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 
que correspondrà al Ple de la Corporació la declaració de nul·litat de ple dret i la revisió dels 
actes dictats en via de gestió tributària, en els casos i d’acord amb el procediment establert a 
l’article 217 de la Llei general tributària. 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- DENEGAR la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada en data 1 de juny 
de 2017 pel senyor M.H.R., de la liquidació núm. 3947807, de l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al representant de la persona interessada i a la 
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.”  
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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.  

 

14 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4612/2020, DE 7 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE 20.000 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. 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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. 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 de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de 20.000 mascaretes quirúrgiques, 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: 



 52 

 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 quirúrgiques, com a material per evitar 
el risc de contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa MARIA NIEVES CUBA 
OROSA, per import de 11.980,00 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 11.980,00 euros, exclòs IVA, a càrrec de la 

partida pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat 
(doc. Comptable RC núm. 58973). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.V. 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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15 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4733/2020, DE 10 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE INFORMÀTIC.  

 

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 4733/2020, de 10 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de hardware informàtic. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de hardware informàtic, concretament d’un 
kit repetidor setlla amb antena exterior pel desenvolupament del teletreball de la plantilla de 
treballadors, durant l’estat d’alarma i la nova normalitat.  
 
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 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 hardware informàtic, concretament d’un kit repetidor setlla 
amb antena exterior pel desenvolupament del teletreball de la plantilla de treballadors, durant 
l’estat d’alarma i la nova normalitat, a favor de l’empresa ANTONIO TOMAS 
TELECOMUNICACION SL, per import de 570,90 euros, sense IVA (690,79 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. (Document comptable ADO 
45296 de data 15/05/2020) 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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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16  -  DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4859/2020, DE 16 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE INFORMÀTIC. 

 

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 4859/2020, de 16 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de hardware informàtic. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de hardware informàtic, concretament 76 
portàtils, 4 tablets, 5 auriculars, 24 webcams, 21 ratolins, 16 maletins i 2 cables, pel 
desenvolupament del teletreball de la plantilla dels treballadors de l’Ajuntament. 
 
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 de hardware informàtic, concretament 76 portàtils, 4 tablets, 5 
auriculars, 24 webcams, 21 ratolins, 16 maletins i 2 cables, pel desenvolupament del 
teletreball de la plantilla dels treballadors de l’Ajuntament, a favor de l’empresa INFORGEST 
INFORMATICA SL, per import de 27.969,90 euros, sense IVA (33.843,58 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. Amb els següents documents 
comptables: 
 

- ADO 23897 – 1.074,48 € 

- ADO 24236 – 4.656,08 € 
- ADO 24247 – 4.489,10 € 
- ADO 24227 – 1.149,50 € 

- ADO 29289 – 1.886,39 € 
- ADO 38466 – 377,28 € 
- ADO 38467 – 377,28 € 

- ADO 39020 – 377,28 € 
- ADO 41834 – 2.870,12 € 
- ADO 47808 – 377,28 € 

- ADO 47809 – 377,28 € 
- ADO 47810 – 377,28 € 
- ADO 49714 – 1.387,10 € 

- ADO 50361 – 205,10 € 
- ADO 50194 – 3.862,68 € 
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- ADO 51912 – 724,79 € 
- ADO 52772 – 7.725,37 € 

- ADO 53795 – 1.014,71 € 
- ADO 24217 – 134,85 € 
- ADO 28018 – 245,12 € 

- ADO 28030 – 39,20 € 
- ADO 41711 – 114,71 € 

 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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. 

 

 

 

17 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4860/2020, DE 16 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PEL DISPOSITIU HUMÀ 

NECESSARI PEL CONTROL DE L’AFORAMENT A LES PLATGES DE 

MATARÓ.  

  

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 4860/2020, de 16 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de material pel dispositiu humà necessari pel control de l’aforament a 
les platges de Mataró. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat. 
 
3. La cap del Servei de Protecció Civil emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la Nova Normalitat i 
que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de material pel dispositiu humà necessari pel 
control de l’aforament a les platges de Mataró (35 xiulets, 35 escarpins i 35 barrets). 
 
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 subministrament de material pel dispositiu humà necessari 
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pel control de l’aforament a les platges de Mataró (35 xiulets, 35 escarpins i 35 barrets), a 
favor de l’empresa DECATHLON ESPAÑA SA, per import de 519,79 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 628,95 euros, amb IVA, a càrrec de la partida 

pressupostària 720500/135110/22613 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable RC núm. 62176). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte a la senyora C.D. 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. 

 

 

 

18  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4861/2020, DE 16 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL SERVEI 

D’IMPLEMENTACIÓ DE SOFTWARE INFORMÀTIC. 

 

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 4861/2020, de 16 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel servei d’implementació de software informàtic. 

 
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: 
 



 60 

“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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat. 
 
3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el servei d’implementació de software informàtic, concretament 
suport informàtic tècnic especialitzat per la implantació d’un software d’Intranet Social amb 
registres il·limitats i eines gratuïtes amb codi font obert pel desenvolupament del teletreball 
de la plantilla de treballadors de l’Ajuntament.  
 
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 servei d’implementació de software informàtic, concretament suport informàtic 
tècnic especialitzat per la implantació d’un software d’Intranet Social amb registres il·limitats i 
eines gratuïtes amb codi font obert pel desenvolupament del teletreball de la plantilla de 
treballadors de l’Ajuntament, a favor de l’empresa INFORMUNITY SL, per import de 1.725,00 
euros, sense IVA (2.087,25 euros 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.- Les factures d’aquesta empresa s’han pagat degut a la necessitat de rebre aquest 

subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. (Documents comptables PD-
ADOP 41304 de 06/05/2020 i PJ-JP 49874 de 27/05/2020) 
 
Quart.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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 de l contractant.” 

 

 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

19  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4862/2020, DE 16 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE INFORMÀTIC.  

 

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 4862/2020, de 16 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de software informàtic. 
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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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de software informàtic, concretament 
software d’Intranet social amb registre il·limitats i eines gratuïtes amb codi font obert pel 
desenvolupament del treball de la plantilla de treballadors, durant l’estat d’alarma i la nova 
normalitat. 
 
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.  
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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 software informàtic, concretament software d’Intranet social 
amb registre il·limitats i eines gratuïtes amb codi font obert pel desenvolupament del treball 
de la plantilla de treballadors, durant l’estat d’alarma i la nova normalitat, a favor de 
l’empresa BIT 24, SL, per import de 2.990,00 euros, sense IVA (3.617,90 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. (Document comptable PJ-JP 
37617/2020, de 23/04/2020) 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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. 

 

 

 

20 -   DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4863/2020, DE 16 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE INFORMÀTIC.  

  

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 4863/2020, de 16 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de software informàtic. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de software informàtic, concretament 
software de videoconferència pel desenvolupament del teletreball de la plantilla de 
treballadors de l’Ajuntament. 
 
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 software informàtic, concretament software de 
videoconferència pel desenvolupament del teletreball de la plantilla de treballadors de 
l’Ajuntament, a favor de l’empresa ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, per import de 
251,05 euros, sense IVA (303,77 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, documents comptables: 
 

- PJ–ADOP – 36244 

- PJ-JP – 49682 

- PJ-ADOP - 41482 

- PJ-JP – 49683 

- PJ-ADOP – 41484 

- PJ-JP – 49684 

- PJ-ADOP – 41485 

- PJ-JP – 49682 

- PJ-ADOP – 52678 

- PJ-JP – 62121 

 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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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21  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4865/2020, DE 16 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE 55.000 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 4865/2020, de 16 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de 55.000 mascaretes KN95. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El tècnic del Servei de Prevenció emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la Nova Normalitat i 
que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de 55.000 mascaretes KN95, com a EPI’S 
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 55.000 mascaretes KN95, com a EPI’S envers el risc de 
contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa IMAGO SL, per import de 
56.650,00, 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 56.650,00 euros, exclòs IVA, a càrrec de la 

partida pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat 
(doc. Comptable RC núm. 63971). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.V. 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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22 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4866/2020, DE 16 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE INFORMÀTIC. 

     

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 4866/2020, de 16 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de software informàtic. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de software informàtic per proveir l’accés 
remot bidireccional entre ordinadors personals pel desenvolupament del teletreball de la 
plantilla dels treballadors de l’Ajuntament. 
 
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 de software informàtic per proveir l’accés remot bidireccional 
entre ordinadors personals pel desenvolupament del teletreball de la plantilla dels 
treballadors de l’Ajuntament, a favor de l’empresa ANYDESK SOFTWARE GmbH, per import 
de 595,00 euros, sense IVA (719,95 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. (Documents comptables PJ-
ADOP 33085 de 14/04/2020 i PJ-JP 37446 de 23/04/2020). 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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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23  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4867/2020, DE 16 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE INFORMÀTIC. 

.  

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 4867/2020, de 16 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de hardware informàtic. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de hardware informàtic, en concret 145 
dispositius MIFI amb tarifa de dades per estudiants sense connectivitat fins el 31 de juny de 
2020. 
 
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 de hardware informàtic, en concret 145 dispositius MIFI amb 
tarifa de dades per estudiants sense connectivitat fins el 31 de juny de 2020, a favor de 
l’empresa WIFI AWAY SL, per import de 6.431,56 euros, sense IVA (7.782,19 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. Documents comptables: 
 

- ADO 36094 de 3.149,63 € (20/04/2020)  

- ADO 40003 de 2.877,56 € (04/05/2020)  

- ADO 51932 de 1.755,00 € (03/06/2020)  

Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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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24 -    DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4869/2020, DE 16 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE INFORMÀTIC.  

  

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 4869/2020, de 16 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de software informàtic. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de software informàtic, concretament es 
precisa de llicències Windows server pel funcionament de la plataforma onlyoffice, 
plataforma de treball cooperatiu necessària pel desenvolupament del teletreball de la plantilla 
de treballadors de l’Ajuntament.  
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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 software informàtic, concretament es precisa de llicències 
Windows server pel funcionament de la plataforma onlyoffice, plataforma de treball 
cooperatiu necessària pel desenvolupament del teletreball de la plantilla de treballadors de 
l’Ajuntament, a favor de l’empresa ITGLOBAL SL, per import de 2.274,42 euros, sense IVA 
(2.752,05 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. (Document comptable ADO 
51879 de 26/05/2020) 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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. 

 

 

 

25  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4979/2020, DE 21 

DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PER 

SERVEI D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA PER INFORMAR SOBRE 

LES MESURES VIGENTS PER A LA CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA.  

 

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 4979/2020, de 21 de juliol, es va signar el Modificació contracte 
d’emergència per servei d’intervenció comunitària per informar sobre les mesures vigents 
per a la contenció de la pandèmia. 

 
2. 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. En data 29 de juny de 2020 per decret d’Alcaldia 4360/2020 es va aprovar la tramitació 
d’emergència del contracte pel servei d’intervenció comunitària per informar sobre les 
mesures vigents per a la contenció de la pandèmia, per un import de 21.495,00 euros amb 
l’empresa GEDI, GESTIÓ I DISSENY SCCL. 
 
2. En el resolc primer del decret consta que l’import del contracte és de 21.495,00 euros amb 
IVA. 
 
3. L’empresa, un cop notificat el decret, comunica que l’import del contracte és correcte però 
cal fer constar que l’import és sense IVA, ja que la seva empresa està exempta d’IVA.  
 
Fonaments de dret  
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L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 

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.- Rectificar el punt primer de la part dispositiva del decret 4360/2020, de 29 de juny, 

fent constar que l’import del contracte és de 21.495,00€, exclòs IVA. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa interessada.” 

 

 
 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

26   - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4981/2020, DE 21 

DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA 

PEL SUBMINISTRAMENT DE CREMA SOLAR PELS INFORMADORS 

QUE HI HAURÀ A LES PLATGES PER INFORMAR A LA CIUTADANIA 

DE LES NOVES NORMES DE DISTANCIAMENT SOCIAL 

ACORDADES PER LA LLUITA CONTRA EL COVID 19.  

 

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 4981/2020, de 21 de juliol, es va signar el Modificació del contracte 
d’emergència pel subministrament de crema solar pels informadors que hi haurà a les 
platges per informar a la ciutadania de les noves normes de distanciament social acordades 
per la lluita contra el COVID 19. 

 
2. 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. En data 29 de juny de 2020 per decret d’Alcaldia 4362/2020 es va aprovar la tramitació 
d’emergència del contracte pel subministrament de crema solar pels informadors que hi 
haurà a les platges per informar a la ciutadania de les noves normes de distanciament social 
acordades per la lluita contra el COVID 19, per un import de 3.675,00 euros sense IVA 
(4.446,75 euros amb IVA) amb l’empresa IMAGO SERVEIS PUBLICITARIS SL. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció comunica que l’empresa li ha ofert un millor preu pel 
subministrament dels 250 pots de crema solar. 
 
Fonaments de dret  

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 

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.- Rectificar el punt primer de la part dispositiva del decret 4362/2020, de 29 de juny, 

fent constar que l’import del contracte és de 3.550,00 euros sense IVA (4.295,50 euros amb 
IVA). 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 4.295,50 euros amb IVA, a càrrec de la 

partida pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat 
(doc. Comptable RC núm. 65549).” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

27  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4983/2020, DE 21 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE MASCARETES QUIRÚRGIQUES.  
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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 4983/2020, de 21 de juliol, 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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat. 
 
3. El tècnic del Servei de Prevenció emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la Nova Normalitat i 
que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de 112.000 mascaretes quirúrgiques, com a 
EPI’S 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) 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 112.000 mascaretes quirúrgiques, com a EPI’S envers el 
risc de contagi per l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa CONFECCIONES 
MONTORO SL, per import de 19.040,00 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 19.040,00 € exclòs IVA, a càrrec de la 

partida pressupostària 320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat. 
(Doc. Comptable RC núm. 65464) 
 
Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.V. 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. 

 

 

 

28  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4984/2020, DE 21 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE GEL HIDROALCOHÒLIC.  
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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 4984/2020, de 21 de juliol, 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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El tècnic del Servei de Prevenció emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la Nova Normalitat i 
que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de 350 garrafes de 5 litres de solució 
hidroalcohòlica i 144 ampolles de 250ml de gel hidroalcohòlic, com a EPI’S 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 
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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 350 garrafes de 5 litres de solució hidroalcohòlica i 144 
ampolles de 250ml de gel hidroalcohòlic, com a EPI’S envers el risc de contagi per 
l’exposició al COVID-19, a favor de l’empresa KAIZEN SL, per import de 8.109,16 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 següents retencions de crèdit a càrrec de la partida pressupostària 
320002/920220/22106 del pressupost aprovat per la present anualitat:  
 

- Doc. Comptable RC núm. 63970 per import de 4.734,16 € exclòs IVA 

- Doc. Comptable RC núm. 65000 per import de 3.375,00 € exclòs IVA 

Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.V. 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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29  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4985/2020, DE 21 

DE JULIOL, DE  MODIFICACIÓ 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 4985/2020, de 21 de juliol, es va signar el Modificació contracte 
d’emergència pel subministrament d’una cabina d’ozonització de roba. 

 
2. 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. En data 18 de juny de 2020 per decret d’Alcaldia 4066/2020 es va aprovar la tramitació 
d’emergència del contracte pel subministrament d’una cabina d’ozonització de roba, per un 
import de 6.000 euros sense IVA (7.260 € amb IVA), amb l’empresa DEXTRON SA.  
 
2. Per aquest contracte es va tramitar la RC 53141 amb càrrec a la partida 
320002/920220/22106. Aquest contracte no es pot imputar en aquesta partida, sinó que s’ha 
d’imputar a la partida 320002/92022Z/62300.  
 
Fonaments de dret  

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Adminis tratiu Comú de les 
Administracions Públiques, estableix que les Administracions Públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 

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.- Anul·lar la retenció de crèdit 65740 a càrrec de la partida 320002/920200/22106, ja 
que la partida no és correcta. 
 
Segon.- Fer la retenció de crèdit per import de 7.260,00 € amb IVA, a càrrec de la partida 

pressupostària 320002/92022Z/62300 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. 
Comptable RC núm. 63259).” 
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Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

30  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4987/2020, DE 21 

DE JULIOL, DEL CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE INFORMÀTIC. 

 

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 4987/2020, de 21 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de hardware informàtic. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
 
3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
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4. L’objecte del contracte és el subministrament de hardware informàtic, concretament 6 
ordinadors de sobretaula “All in One”, pel desenvolupament del teletreball de la plantilla dels 
treballadors de l’Ajuntament. 
 
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 hardware informàtic, concretament 6 ordinadors de 
sobretaula “All in One”, pel desenvolupament del teletreball de la plantilla dels treballadors de 
l’Ajuntament, a favor de l’empresa MEDIA MARKT SA, per import de 6.505,94 €, sense IVA 
(7.872,19 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.- Fer la retenció de crèdit per import de 2.912,16 euros, amb IVA, a càrrec de la 

partida pressupostària 120200/92032Z/62600 del pressupost aprovat per la present anualitat 
(doc. Comptable RC núm. 62616). 
 
Tercer.- Una de les factures d’aquesta empresa s’ha pagat degut a la necessitat de rebre 

aquest subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma. (Document comptable 
ADO 28060 de 31/03/2020, per import de 4.960,03 €).  
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Quart.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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. 

 

 

 

31 -   DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4989/2020, DE 21 

DE JULIOL, DEL  CONTRACTE D’EMERGÈNCIA PEL 

SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE I SOFTWARE INFORMÀTIC. 

  

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 4989/2020, de 21 de juliol, es va signar el Contracte d’emergència 
pel subministrament de hardware i software informàtic. 

 
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, que va finalitzar el dia 21 de juny de 2020. 
 
2. Per Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s’estableixen les 
mesures sanitàries necessàries per la contenció i prevenció de possibles rebrots i per la 
superació de la Fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat.  
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3. El cap del Servei d’Informació i Telecomunicacions emet informe raonat motivant que la 
necessitat està directament vinculada amb els fets justificatius de l’estat d’alarma i de la 
Nova Normalitat i que el seu objecte és indispensable per a la protecció de l'interès general.  
 
4. L’objecte del contracte és el subministrament de hardware i sotfware informàtic, 
concretament  25 webcams, 12 auriculars més micròfons, i software Onlyoffice Enterprise 
Edition Standard, per estabilitzar la infraestructura de treball col·laboratiu pel 
desenvolupament del teletreball de la plantilla dels treballadors de l’Ajuntament. 
 
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 hardware i sotfware informàtic, concretament  25 webcams, 
12 auriculars més micròfons, i software Onlyoffice Enterprise Edition Standard, per 
estabilitzar la infraestructura de treball col·laboratiu pel desenvolupament del teletreball de la 
plantilla dels treballadors de l’Ajuntament, a favor de l’empresa WORLD INFORMATICA Y 
SERVICIOS SL, per import de 6.521,26 euros, sense IVA (7.890,72 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.- Les factures d’aquesta empresa s’han pagat degut a la necessitat de rebre aquest 

subministrament de manera URGENT durant l’Estat d’alarma, documents comptables: 
 

- ADO 42011 de 871,20 € (11/05/2020)  

- ADO 47807 de 831,88 € (18/05/2020)  

- ADO 51894 de 425,01 € (26/05/2020)  

- ADO 51882 de 4.936,80 € (26/05/2020)  

- ADO 59161 de 825,83 € (02/07/2020)  

Tercer.- Designar com a responsable del  contracte al senyor J.P.M.M. 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. 

 

 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC  

Direcció de Promoció Econòmica 

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 

 

32 - APROVACIÓ BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DEL 

PROJECTE "AIXEQUEM PERSIANES" PER A L'IMPULS I LA 

REACTIVACIÓ SOCIECONÒMICA DE LA CIUTAT, PER A L'EXERCICI 

2020. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, vol desitjar que els mataronins i resta de regidors companys hagin gaudit del 

descans aquest estiu malgrat el difícil context, i seguidament presenta la proposta següent: 
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“1.- El projecte “Aixequem persianes” persegueix recuperar activitat en els barris, reobrint 
locals actualment en desús i possibilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la 
seva activitat, acompanyant l’acció d’un seguit de suports que van des de l’elaboració del 
pla d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals. 

2.- Les zones de la Llei de barris concentren diferents indicadors desfavorables en 
comparació a Catalunya i a la resta de la ciutat de Mataró com són un nombre elevat de 
persones en situació d’atur, les dificultats de determinats col·lectius residents en aquests a 
inserir-se o reinserir-se al mercat de treball, un nivell de competències socioprofessionals 
més baix, un increment de situacions de pobreses i privacions de les unitats familiars i 
convivencials... el que comporta una situació social i més desfavorable en aquestes zones. 
Una de les conseqüències de la centralització d’aquests indicadors també es denota en 
l’activitat comercial que s’ha vist especialment afectada pel context i concretament pel 
tancament d’activitats. 

3.- En el darrer any però, diversos estudis elaborats internament i realitzats per empreses 
externes, han detectat un procés de desertització comercial a la ciutat, motiu que ha fet 
equiparar per a la convocatòria 2020 els ajuts per els emprenedors que iniciïn una activitat 
en qualsevol zona de la ciutat amb les dels emprenedors que iniciïn l’activitat en les zones 
de la Llei de barris. 

4.- Així mateix, aquesta acció es considera especialment adient, tenint en compte l’impacte 
en l’economia i el teixit productiu que en aquest moment estem vivint per causa del COVID-
19, amb l’objectiu d’afavorir la reactivació econòmica, especialment dels sectors més 
afectats com el comerç, la restauració o l’hostaleria.  

5.- La Cap de Secció de Promoció de Ciutat i Comerç de la Direcció de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Mataró ha emès informe favorable a l’aprovació d’unes 
bases reguladores per l’atorgament de subvencions del projecte «Aixequem Persianes», 
per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat, per a l’exercici 2020.  

Vist l’informe jurídic amb el vistiplau de Secretaria General i el Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents   ACORDS: 

Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions del projecte 
«Aixequem Persianes», per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat, per a 
l’exercici 2020 d’acord amb els termes que consten al document annex present a 
l’expedient. 

Segon.- Sotmetre les bases a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mataró. Transcorregut el termini fixat sense que s'hi 
hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades.” 

 

 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DEL PROJECTE “AIXEQUEM PERSIANES”, PER A 

L’ IMPULS I LA REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LA CIUTAT, PER A L’EXERCICI  2020  
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PRIMERA. FINALITAT 

 

El projecte “Aixequem persianes” persegueix recuperar activitat en els barris, reobrint locals  

actualment en desús i possibilitant que persones emprenedores puguin realitzar -hi la seva activitat,  

acompanyant  l’acció d’un seguit de suports que van des de l’elaboració del pla d’empresa fins a 

subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals.  

 

Les zones de la Llei de barris concentren diferents indicadors desfavorables en comparació a 

Catalunya i a la resta de la ciutat de Mataró com són un nombre elevat de persones en situació d’atur,  

les dificultats de determinats col·lectius residents en aquests a inserir-se o reinsererir-se al mercat de 

treball, un nivell de competències socioprofesionals més baix, un increment de situacions de pobreses 

i privacions de les unitats familiars  i convivencials... el que comporta una situació social i  més 

desfavorable en aquestes zones. Una de les conseqüències de la centralització d’aquests indicadors  

també es denota en l’activitat comercial que s’ha vist especialment afectada pel context i  

concretament pel tancament d’activitats. 

 

En el darrer any però, diversos estudis elaborats internament i realitzats per empreses externes, han 

detectat un procés de desertització comercial a la ciutat, motiu que ha fet equiparar per a la 

convocatòria 2020 els ajuts per els emprenedors/es que iniciïn una activitat en qualsevol zona d e la 

ciutat amb les dels emprenedors/es que iniciïn l’activitat en les zones de la Llei de barris. 

 

Així  mateix, aquesta acció es considera especialment adient, tenint en compte l’impacte en 

l’economia i el teixit productiu que en aquest moment estem vivi nt per causa del COVID-19, amb 

l’objectiu d’afavorir la reactivació econòmica, especialment dels sectors més afectats com el comerç, 

la restauració o l’hostaleria. 

 

 

SEGONA. OBJECTE 

 

Constitueix l’objecte d’aquestes bases definir el conjunt de condicions i  el procediment de concessió 

d’ajuts per a propietaris/es i emprenedors/es de locals comercials buits ubicats a la ciutat de Mataró 

adherits al projecte “Aixequem persianes”.  

 

 

TERCERA. CRITERIS 

 

1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 

lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys 

posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.  

 

2. Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció o benefici fiscal, sempre 

que la suma d’aquests no superi l’import total de la quota tributària.  

 

3. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de 

concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, 
sempre que hi hagi crèdit pressupostari suficient i d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.  
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La data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es  

presenta tota la documentació exigida. 

 

4. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la normativa 

general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Mataró i la restant normativa aplicable en 

matèria de subvencions.  

 

 

QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS  

 

Poden demanar aquestes subvencions aquelles persones físiques o jurídiques que participin en el 

projecte “Aixequem persianes” en algun d’aquests supòsits:  

 

Propietaris/es de locals buits que s’adhereixen al projecte i lloguin el local, tot complint les  

condicions següents: 

 El preu de lloguer haurà d’estar un 25% com a mínim per sota del preu mig dels lloguers del carrer 

o de la zona de referència, el qual haurà de ser validat per la Comissió encarregada de la valoració de 

les sol·licituds de la subvenció, la composició de la qual està regulada a la base setena.  

 L’increment anual del lloguer durant els primers tres anys no podrà ser superior al de l’IPC de 

Catalunya.  

 

Emprenedors/es que posin en marxa un projecte empresarial  durant  aquest exercici 2020 dins el 

projecte “Aixequem persianes ” i que complementi l’oferta existent o aporti un valor afegit al mix  

comercial de la zona.  

 

Aquests emprenedors/es poden ser: projectes cooperativistes i/o d’economia social, persones físiques 

o jurídiques amb projectes d’emprenedoria que iniciïn una activitat  comercial i/o de serveis o 

experiències singulars que contribueixin a dinamitzar el barri o incentivar sectors en risc, sempre que 

aquestes activitats no estiguin sobrerepresentades en l’àmbit d’actuació.  

 

En tots els casos hauran de trobar-se al corrent  de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i  la 

resta d’administracions. 

 

No podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, les persones afectades per les prohibicions 

contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

 

 

CINQUENA. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ  

 

a) En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte: 

 

- Ajuts econòmics directes per fer front al cost de: 

 

L’ Impost sobre béns immobles (IBI):  Ajut equivalent al 100% del seu import durant els exercicis 

2020, 2021  i 2022, a partir de la formalització del contracte de lloguer del local.  

 

b) En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits al 

projecte: 
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- Ajuts econòmics directes per fer front al cost de: 

 

- Taxa per les llicències ambientals i  comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici 

de l’activitat: Ajut equivalent al 100% del seu import.  

 

- Fins a 500,00 € de l’import de la factura dels honoraris del tècnic/a (arquitecte/a tècnic, 

aparellador/a, enginyer/a etc..) per a la tramitació d’obres i activitats.  

 

c) En ambdós casos, propietaris/es o emprenedors/es,  per les obres d’arranjament que s’executin 

en el local on s’inicia l’activitat, en funció de qui les executi, ajuts econòmics directes per fer front al 

cost de: 

 

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): Ajut equivalent al 100% del seu import.  

 

- Taxa per les llicències urbanístiques: Ajut equivalent al 100% del seu import. 

 

El crèdit disponible per l’atorgament d’aquest ajuts és de 15.000,00 euros. Aquesta despesa anirà a 
càrrec de la partida núm. 420000.433710.47000 (Subvencions foment activitat econòmica) del 
pressupost vigent. 

 

 

SISENA. SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar  per via telemàtica a través de la 

Seu Electrònica (https://seu.mataro.cat) mitjançant el model d'instància normalitzat.  

Aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica hauran de contactar amb el Servei 

d’Atenció Ciutadana, mitjançant cita prèvia obligatòria, a través del web municipal www.mataro.cat o a 

través del telèfon gratuït 010.  

 

Per sol·licitar la subvenció caldrà:  

 

En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte:  

 

a. Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant  

b. Còpia de l’escriptura de propietat del local o nota simple registral que n’acrediti la titularitat  

c. Sol·licitud d’adhesió al conveni marc d’adhesió a la Campanya Aixequem persianes a Mataró,  

acceptant íntegrament els termes i condicions del conveni.  

d. Dades del compte bancari a nom del titular del local.  

e. Rebut de pagament de l’Impost de Béns Immobles  

f. Rebut de pagament de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres  

g. Rebut de pagament de la taxa per la obtenció de la llicència urbanística  

h. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació en 

d’altres administracions públiques, en els últims dotze mesos.  

i. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits al 

projecte: 

 

a. Fotocòpia del document identificatiu de la persona física o jurídica sol·licitant (DNI, CIF)  

b. En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, fotocòpia del document identificatiu del 

representant.  

c. Contracte de lloguer o compravenda d’un dels locals buits adherits a la campanya.  

d. Pla d’empresa o qualsevol alt re document que acrediti la viabilitat del negoci.  

e. Dades bancàries a nom  del/ de la  beneficiari/a, si s’escau ingressar la subvenció.  

f. Rebut de pagament de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres  

g. Rebut de pagament de la taxa per la obtenció de la llicència, autorització o comunicació d’inici 

d’activitats. 

h. Factura i rebut de pagament dels honoraris del tècnic/a (arquitecte/a tècnic, aparellador/a,  

enginyer/a etc...) per a la tramitació d’obres i activitats.  

i. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació en 

d’altres administracions públiques, en els últims dotze mesos anteriors a la presentació. 

j. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

 

Les despeses subvencionables, d’acord amb la clàusula 5ª, per les quals s’hagi obtingut un ajut  

econòmic han de correspondre a despeses realitzades a partir de l’1 de desembre del 2019.  

 

El termini de presentació de les sol•licituds començarà el dia següent a la publicació d’un extracte de 
la convocatòria al Butllet í Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), mitjançant la Base de Dades 

Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2020.  

 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció.  

 

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant l’esmena o la 

rectificació necessàries en el termini de deu dies hàbils, així com s’advertirà que la no 

complementació s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de la sol·licitud.  

 

 

SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 

 

1. La instrucció del procediment correspon a la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 

Mataró, el qual serà objecte d’estudi i valoració per part de la Comissió creada a tal efecte i composta 

pels següents membres: la cap del Servei de Promoció de Ciutat i  Comerç, el coordinador de 

programes de convivència, l’assessora jurídica de la Direcció de Promoció Econòmica i la cap del 

Servei d’Ingressos o persones en qui deleguin.  

 

2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.  

 

3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa,  contra la qual les persones 

interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o 

bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 

dels seus interessos.  
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4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 

desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.  

 

5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.  

 

 

VUITENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT  

 

El pagament de la subvenció es realitzarà un cop es resolgui favorablement la sol ·licitud d’ajuts, 

sempre i quan, s’hagi aportat la justificació prevista en aquestes bases i s’hagi verificat, pel tècnic  

competent, el compliment i conformitat de les actuacions realitzades.  

 

L’Ajuntament pot dur a terme les activitats d’inspecció i cont rol necessàries per garantir el compliment  

d’allò que estableixen aquestes bases. Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment 

la informació que se’ls demani respecte de l’ajut concedit.  

 

 

NOVENA. RÈGIM SANCIONADOR 

 

1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que 

sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei 

general pressupostària i la Llei general tributària. 

 

2. En els casos de subvencions concedides i abonades indegudament, l’Ajuntament de Mataró iniciarà 

un procediment de reintegrament de la subvenció, de conformitat amb la legislació vigent.  

 

 

DESENA. PUBLICITAT 

 

La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció i la seva convocatòria s’efectuarà 

mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base 

Nacional de Datos de Subvenciones i en el web municipal (www.mataro.cat).  

 

 

ONZENA. PROTECCIO DE DADES  

D’acord amb del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, així com 

amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i ga rantia dels drets 

digitals, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i  

tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d’acord amb els principis de seguretat i  

confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 

 

DOTZENA. NORMATIVA APLICABLE 

 

En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen les Bases reguladores pera la 

concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms aprovades  pel 

Ple de la corporació el 4 de desembre de 1997 (BOPB de 23/12/1997); la Llei 38/2003, de 17 de 
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novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el 

Reglament de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 

 

 

 

 
 
 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, expressa 

el seu desig que tothom hagi pogut gaudir d’uns dies de descans i que la tornada a la feina 

es faci com més aviat millor. 

Respecte a la proposta del Servei de Promoció Econòmica, nosaltres hi votarem a favor 

perquè estem molt d’acord amb tot el que es proposa. Volem expressar-hi el nostre suport 

per l’encert d’equiparar per a la convocatòria 2020 els ajuts per als emprenedors que iniciïn 

una activitat en qualsevol zona de la ciutat amb les dels emprenedors que iniciïn l’activitat en 

les zones de la Llei de Barris. D’aquesta manera, tractem la ciutat com una unitat donada la 

situació que estem vivint  actualment. 

D’altra banda, pel que fa a l’ajuda als propietaris de locals buits, als quals es bonifica el 

100% de l’IBI, considerem que la imposició de la rebaixa del 25% del preu de mercat en els 

seus lloguers per accedir a la subvenció és massa elevada. A més, en aquest cas, i pensem 

que ja es farà així a través del Pla de Reconstrucció, s’ha de fer un major acompanyament a 

tots els propietaris de locals buits perquè hi hagi una mediació amb els arrendataris que ja no 

poden seguir pagant el lloguer, i també a l’hora de posar aquests locals en el mercat per fer-

los més atractius.  

Finalment, pensem que per a una ciutat com Mataró aquesta ajuda de 15.000 € és 

insuficient. Hauríem de disposar d’una subvenció bastant més elevada. 

 

 

 

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

mesura que es presenta és encertada per fer front a la desertització comercial que pateix la 

ciutat, però si realment pensem que això ha de ser un estímul real per impulsar tot el que es 

diu a la proposta, 15.000 € és absolutament insuficient, més si tenim en compte que es tracta 

sobretot de condonacions de taxes i impostos municipals.  
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D’altra banda, els avanço que en properes comissions informatives demanarem conèixer 

quin és el balanç del detall de les edicions que s’han fet fins ara d’aquest programa i, 

transcorreguts uns mesos, també d’aquest programa en concret que avui aprovem.  

 

 

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, reconeix que aquest any hi ha hagut una reducció a nivell pressupostari en la 

dotació econòmica, però també és cert que en cap de les edicions anteriors hem arribat a 

consumir aquests 15.000 €. De fet, l’any passat només se’n van consumir 6.000. Per tant, 

d’entrada pensem que podrem fer front a les peticions i, si no fos el cas, podem plantejar de 

cara a edicions posteriors ampliar-ne la dotació pressupostària. 

D’altra banda, val a dir que l’any 2018 s’hi van acollir 15 establiments, però vam arribar a 

atendre fins a 80 emprenedors a través de diferents projectes. I al 2019 s’hi van acollir 9 

establiments i vam atendre 60 projectes, aproximadament.  

 

  

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

Servei d’Ocupació 

 

33 - APROVACIÓ BASES REGULADORES D'AJUTS A AUTÒNOMS I 

MICROEMPRESES DESTINATS AL PAGAMENT D'INTERESSOS 

DERIVATS DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT SUBSCRITS AMB 

MOTIU DE L'IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID19. 
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El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, presenta la proposta 

següent 

 

“1.- La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, entre 
d’altres, fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de qualitat 
a la ciutat, promocionar la indústria i l'emprenedoria; promocionar i consolidar l’economia 
social i solidària i fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les inversions. 

2.- Actualment l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 ha 
conduït a que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles pel control 
de la pandèmia. Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 
14 de març per el que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID19. 

Moltes d’aquestes mesures han buscat protegir la salut i garantir la seguretat dels 
ciutadans, però inexorablement, també han imposat restriccions que han comportat una 
paralització parcial de l’activitat econòmica sense precedents, posant als autònoms i 
empreses en condicions molt diferents de les condicions del mercat en les que 
habitualment operen. 

3.- Un dels efectes més immediats del COVID19 ha estat per a autònoms i empreses la 
manca de liquiditat, afectant seriosament la seva situació econòmica a curt i mitjà termini, 
però també aquesta falta de liquiditat pot tenir efectes més a llarg termini al posar en perill 
la seva solvència i supervivència, pel que es considera imprescindible adoptar mesures de 
caràcter econòmic que permetin a les unitats productives de Mataró contrarestar l’impacte 
de la situació generada pel COVID19, així com preservar, en la mesura que sigui possible, 
els llocs de treball i la competitivitat empresarial. 

4.- Per tal d’aconseguir que la ciutat es reactivés a partir de la pandèmia es va constituir, el 
passat més de maig, la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró. Aquest 
proposta està inclosa dins de les deu mesures de xoc per a la reactivació que es van 
aprovar per afavorir la reactivació econòmica i el foment de l’ocupació.  

5.- El Director d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró ha emès 
informe favorable a l’aprovació d’unes bases reguladores per l’atorgament d’ajuts a 
autònoms i microempreses destinats al pagament d’interessos derivats de les operacions 
de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID-19 per un import màxim 
de 200.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 420000.433710.47100 del pressupost 
municipal de 2020. 

6.- El Ple municipal extraordinari de 16 de juliol de 2020 d’aprovació inicial de modificació 
del Pressupost, ha aprovat habilitar crèdit suficient per aquesta acció. Donat que la 
modificació es troba actualment en fase d’exposició pública, aquesta proposta d’aprovació 
de bases per part del Ple, queda condicionada a l’aprovació de la modificació de 
pressupost que, de no presentar-se al·legacions, esdevindrà definitiva el dia 13 d’agost; per 
la qual cosa consta, a l’expedient, informe de la Intervenció de Fons de data 21 de juliol de 
2020 condicionant la proposta a l’existència de crèdit adequat i suficient.  

Vist l’informe jurídic amb el vistiplau de Secretaria General i el Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts a autònoms i 

microempreses destinats al pagament d’interessos derivats de les operacions de crèdit 
subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID-19 d’acord amb els termes que 
consten al document annex que consta a l’expedient, condicionades a l’existència de crèdit 
adequat i suficient. 

Segon.- Sotmetre les bases a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, 

mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mataró. Transcorregut el termini fixat sense que s'hi 
hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades.” 

 
 
 

BASES REGULADORES D’AJUTS A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES DESTINATS AL 

PAGAMENT  D’ INTERESSOS DERIVATS DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT SUBSCRITES 

AMB MOTIU DE L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID-19 

 

1.-Introducció  

La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, entre d’altres, 

fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de qualitat a la ciutat, 

promocionar la indústria i l'emprenedoria; promocionar i consolidar l’economia social i solidària i fer 

de Mataró una ciutat més atractiva per a les inversions.  

Actualment l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 ha conduït  a 

que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles pel control de la pandèmia.  

Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març per el que es 

declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19.  

Moltes d’aquestes mesures han buscat protegir la salut i  garantir la seguretat dels ciutadans, però 

inexorablement, també han imposat restriccions que han comportat una paralització parcial de 

l’activitat econòmica sense precedents, posant als autònoms i empreses en condicions molt  

diferents de les condicions del mercat en les que habitualment operen.  

Un dels efectes més immediats del COVID19 ha estat per a autònoms i empreses la manca de 

liquiditat, afectant seriosament la seva situació econòmica a curt i mitjà termini, però també 

aquesta falta de liquiditat pot tenir efectes més a llarg termini al posar en perill la seva solvència i 

supervivència, pel que es considera imprescindible adoptar mesures de caràcter econòmic que 

permetin a les unitats productives de Mataró contrarestar l’impacte de la situació generada pel 

COVID19, així com preservar, en la mesura que sigui possible, els llocs de treball i la competitivitat  

empresarial. 

 

2. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts a autònoms i a microempreses  

de Mataró, afectats en la seva activitat pel COVID19, i que hagin subscrit operacions de préstec 
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amb entitats de crèdit, a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel 

que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 

COVID19. S’inclouen com a possibles beneficiàries d’aquests ajuts les microempreses i entitats de 

l’àmbit de l’Economia Social i Solidària amb activitat empresarial.   

 

 

L’ajut consistirà en una subvenció pel pagament dels interessos abonats i/o a abonar per les  

operacions de préstec subscrites en motiu de l’impacte econòmica de la COVID19.  

 

3.- Beneficiaris 

1.- Podran ser beneficiaris de la subvenció prevista els que es trobin en alguna de les següents 

situacions: 

a) Treballadors autònoms,  que estiguin donats d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social 

de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, així com treballadors incorporats de manera 

alternativa a una Mútua de Previsió Social.  

b) Microempreses, considerant-se com a tals aquelles empreses que compleixin els criteris recollits 

a l’Annex I del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió, sobre la definició de 

microempreses, petites i mitjanes empreses, segons les quals tenen la consideració de 

microempresa les empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o 

el seu balanç general anual no excedeix de 2.000.000 €.  

c) Les microempreses i entitats amb activitat empresarial, de l’àmbit de l’economia social i solidària 

amb les mateixes limitacions de dimensionament estructural i econòmic de l’apartat b).  

 

2.-  Per obtenir la condició de beneficiari s’ha de dsenvolupar l’activitat a Mataró en cas de 

disposar de local o tenir el domicili fiscal a Mataró en cas de realitzar l’activitat sense local 

determinat i haver subscrit una operació de préstec amb una entitat de crèdit.  

La destinació dels recursos derivats de l’operació de préstec subscrita ha de ser algun dels  

següents conceptes: 

a) Manteniment de l’estructura empresarial afectada per l’estat d’alarma (personal, pagament a 

proveïdors,..)  

b) Reconstrucció, reenfocament de l’activitat, reorientació del negoci, obertura de noves línies  

d’activitat i en general qualsevol inversió i mesura adreçada a la millora de la competitivitat i 

supervivència de l’activitat empresarial.  

c) Accions específiques per a la transformació o el reforç digital de l’activitat de l’empresa.  

d) Despeses derivades de l’adopció de mesures per a la prevenció sanitària i de contagi derivat de 

la covid-19, en el marc de l’activitat empresarial.  

 

3.- Per a la tramitació de les corresponents sol·licituds de subvenció, els beneficiaris hauran de 

complir els requisits següents: 
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a) Desenvolupar una activitat afectada per la situació del COVID19. A aquests efectes, es 

considera que els autònoms i les microempreses desenvolupen una activitat que s’ha vist afectada 

per l’emergència sanitària del COVID19 en alguns dels següents supòsits: 

1er.- Activitat en que l’apertura al públic quedés suspesa d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 

14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària 

ocasionada pel COVID19. 

2n.- Activitats que, no trobant-se en la situació anterior, hagin experimentat, a partir de la 

declaració de l’estat d’alarma, una reducció de, al menys un 25 % de la facturació, respecte al 

mateix mes de l’any anterior o respecte al mes de febrer de 2020, o bé que hagin hagut de 

suportar una despesa extraordinària en compliment de les mesures higiènico-sanitàries derivades 

de la COVID19. 

3er.- Negocis  nous o línies d’activitat noves que hagin iniciat la seva activitat a partir de l’entrada 

en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, independentment del sector en el que es 

desenvolupi.  

 

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l 'Administració 

Tributària, la Seguretat Social o la Mútua de Previsió Social corresponent i amb l’Ajuntament de 

Mataró 

c) No podran obtenir la condició de beneficiari les persones en les que concorri alguna de les  

circumstàncies detallades a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 

 

4.- Accions subvencionables i condicionants de l’ajut 

Seran subvencionables els interessos associats a les operacions de préstec subscrites que han de 

complir els següents requisits: 

a) Préstecs nous o renovacions, concedits a partir de la data d’entrada en vigor del Reial Decret  

463/2020, de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis 

sanitària ocasionada pel COVID19. 

b) La destinació dels préstecs ha de ser alguna de les relacionades a l’article 3.2 de les presents 

bases reguladores. 

c) L’ajut es calcularà i  s’aplicarà sobre un màxim de 8.000 € de capital del préstec, 

independentment a la quantia del mateix. Es calcularà aplicant el tipus d’interès nominal contractat  

sobre aquests 8.000 € màxim de capital . 

e) L’ajut es calcularà aplicant l’interès nominal del préstec contractat sobre un c apital de màxim 

8.000 €, i amb el límit d’interès màxim del 5% nominal anual, amb independència de que el tipus 

d’interès del producte financer sigui superior.   

d) A efectes del càlcul de l’ajut, el termini de l’operació financera que es tindrà en consideració és  

d’un màxim de 60 mesos (inclosa la carència), amb independència del termini del crèdit contractat, 

si fos superior.  
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e) En conseqüència als apartats anteriors l’import màxim de l’ajut serà de 1.058,20 € en total per 

cada sol·licitant.  

f) L’import de l’ajut haurà de ser destinat íntegrament per part del beneficiari a l’amortització parcial 

del préstec objecte d’aquesta subvenció.  

g) Només es tindrà en consideració un préstec per sol·licitant .  

 

5. Aplicació pressupostària 

El crèdit disponible per l’atorgament d’aquests préstecs és de 200.000 euros, amb càrrec a la 

partida  pressupostària 420000/433710/47100.  

 

6. Tipologia de l’ajut i règim de concessió  

D’acord amb l’article 4 d’aquestes bases la subvenció consistirà en un pagament únic al beneficiari 

per import màxim de 1.058,20 € que es farà efectiu mitjançant transferència, tindrà caràcter 

voluntari i eventual i serà lliurement revocable i reductible en els supòsits previstos per la normativa 

de subvencions. En el supòsit que es sol·liciti subvencionar el mateix préstec per part de varis  

titulars, la subvenció a atorgar serà proporcional amb el límit màxim establert.  

El règim de concessió serà el de concessió directa i la gestió de l’atorgament  s’efectuarà d’acord 

amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació,  

eficàcia i eficiència.  

 

7. Compatibilitat 

La percepció d’aquests ajuts, que tenen la naturalesa jurídica de subvenció, serà compatible amb 

altres procedents, qualsevol que sigui la seva naturalesa o l’Administració o entitat que les  

concedeixi, sempre i quan no es superi el cost de l’activitat a desenvolupar.  

El sol·licitant haurà de declarar tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut pel mateix concepte, tant  

a l’iniciar l’expedient administratiu com en qualsevol moment del procediment en que es produeixi, 

per la qual cosa s’estarà al que disposen els articles 33 i 34 del Reglament de la llei 38/2003, de 17 

de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.  

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió, i en tot cas, la concessió 

recurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o 

internacional, podrà donar lloc a la modificació de la subvenc ió atorgada.  

 

8.- Sol·licituds i termini de presentació 

El termini de presentació de les sol•licituds serà des del dia 15 d’octubre  fins el dia 13 de 

novembre de 2020, ambdós inclosos.  

Les sol•licituds presentades fora de termini donaran lloc a la seva in admissió.  
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La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a t ravés de la Seu Electrònica   

(https://seu.mataro.cat) mitjançant el model d'instància normalitzat.  

La presentació de sol·licituds, i en el seu cas, la documentació que s’hagi d’acompanyar , es  

realitzarà exclusivament per mitjans electrònics, a l'empara de l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que el 

col·lectiu de t reballadors autònoms al que es dirigeixen aquestes subvencions ha vingut acreditant, 

davant d’aquesta Administració, en quantes actuacions ha realitzat al llarg del temps, la disposició 

dels mitjans tècnics i la qualificació per a utilitzar -los que els habilita, sobradament, per això. 

En qualsevol cas, aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica hauran de 

contactar amb el Servei d’Atenció Ciutadana mitjançant cita prèvia obligatòria, a través del web 

municipal www.mataro.cat o a través del telèfon gratuït 010. 

La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona treballadora autònoma o pel seu representant  

legal, o pel representant legal de la microempresa. En cas de poder mancomunat, hauran de 

presentar un document en el que s’acrediti que ambdós  apoderats donen consentiment a la 

presentació de la sol·licitud. Si de l’examen de la mateixa es comprovés que no s’ha complimentat  

degudament la sol·licitud, l’òrgan instructor requerirà a la persona interessada per a que la subsani 

en el termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent a la notificació del requeriment. De no fer-

ho, s’entendrà per desistida en la seva petició, d’acord amb el previst a l’article 68.1 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre.  

Només es podrà presentar una sol·licitud per cada sol·licitant.  

De conformitat amb el que estableix l’art. 71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment  

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds es tramitaran i resoldran 

seguint l’ordre rigorós d’incoació, en funció de la data de la seva presentació. Es considerarà com 

a data de presentació aquella en la que les sol·licituds reuneixen tota la documentació necessària,  

una vegada subsanades, en el seu cas, les omissions o defectes que,  en la mateixa, s’hagin 

apreciat per l’òrgan instructor. 

Aquelles sol·licituds que compleixin amb els requisits exigits en les presents bases seran resoltes  

favorablement mentre existeixi crèdit disponible. Una vegada esgotat el crèdit pressupostari no es 

podran concedir nous ajuts, desestimant-se per aquest motiu, expressament, aquelles sol·licituds 

presentades i pendents de resolució.  

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 

subvenció. 

 

9.- Documentació 

Totes les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: 

1) Formulari normalitzat de sol·licitud degudament complimentat i signat  

2) En el seu cas, documentació vàlida en dret, que acrediti de manera fefaent la representació 

legal.  

3) DNI (del sol·licitant autònom, del representant legal o apoderat de l’entitat).  
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4) Las persones treballadores autònomes hauran d’acreditar:  

a) Alta a la Seguretat  Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms o a la Mútua de 

previsió social corresponent a la data de presentació de la sol·licitud.  

b) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, model 036 o 037, o, en el cas de 

Mutualistes, documentació equivalent. 

5) Als efectes de determinar la condició de microempresa sol·licitant, en el seu cas, es presentarà:  

a) CIF de l’empresa  

b) Documentació justificativa de la declaració de l’Impost de Societats del darrer exercici 

tancat. En el cas d’empreses de nova creació, previsió de balanç i compte de resultats del 

primer any de funcionament. En cas d’empreses subjectes al règim fiscal d’atribució de 

rendes, Declaració de la Renda de 2019.  

c) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’activitat que es realitza a Mataró.  

d) Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves modificacions posteriors 

degudament registrades al Registre Mercantil. 

e) Documentació justificativa a efectes de comprovació del nombre de treballadors de la 

sol·licitant (RNT i RLC) del mes de desembre de l’exercici immediatament anterior a la 

presentació de la sol·licitud, o qualsevol altre document que acrediti aquesta circumstància.  

 

6) Els sol·licitants hauran d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Mataró.  

Serà suficient la declaració d’estar assabentat que l’Ajuntament consultarà d’ofici les dades i 

documents disponibles en altres administracions per a comprovar la veracitat de les dades 

aportades. La persona sol•licitant podrà exercir el seu dret d’oposició d’acord a la Política de 

privacitat informada a la pròpia petició. 

 

7) Declaració responsable relativa als següents extrems:  

a)  Compliment dels requisits inclosos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,  

General de Subvencions, per obtenir la condició de beneficiari de subvenc ions públiques. 

b) Trobar-se donat d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per 

Compte Propi o Autònoms o en la Mútua de Previsió Social corresponent.  

c) Compliment dels requisits per a ser considerada una microempresa  

d) Afectació per l’emergència sanitària del COVID19 en alguns dels supòsits especificats a 

l’apartat 3 d’aquestes bases.  

e) En cas d’haver estat beneficiari d’anteriors subvencions concedides per l’Ajuntament, 

declaració responsable d’haver acreditat el compliment de les obligacions inherents a les 

mateixes. 

f) Compromís de comunicar la cancel·lació anticipada del préstec que modifiqui les 

condicions d’atorgament d’aquest ajut.  
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8) Informe o documentació de l’entitat de crèdit que acrediti:  

a) Dades identificatives de l’entitat de crèdit amb la que la persona sol·licitant hagi subscrit 

l’operació de préstec, i l’adreça de la sucursal.  

b) Import del principal, termini del préstec, tipus d’interès, i termini de carència.  

c) Finalitat del préstec. 

d) Data de formalització o de renovació.  

 

9)  Document signat pel sol·licitant on consti la recepció (segell) per part de l’entitat de crèdit, pel 

qual s’ordena al banc que quan rebi l’import corresponent de l’ajut corresponent a la subvenció del 
programa “Ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d’interessos derivats de les  
operacions de crèdit subscrites amb motiu de l’impacte econòmic de la COVID -19” per part de 

l’ajuntament de Mataró,  aquest sigui destinat a amortització anticipada del préstec subscrit.  

10) Caldrà comunicar un número de compte corrent (IBAN) on s’hagi d’ingressar l’atorgament de 

l’ajut, de la mateixa entitat bancària en que té l’operació de préstec.  

  

10.- Tramitació i concessió  

L’ordenació i instrucció de l’expedient es tramitarà des de la Direcció de Promoció Econòmica de 

l’ajuntament de Mataró, que realitzarà les actuacions necessàries d’acord amb allò previst a 

l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

Una  Comissió de valoració, creada a aquest efecte, emetrà informe amb la proposta, que elevarà 

a l’òrgan competent, per el seu atorgament. Aquesta comissió està composta pels següents 

membres: el Director d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, un/a tècnic/a 

del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de l’Ajuntament de Mataró, la cap del servei de gestió 

econòmica de l’Ajuntament de Mataró,  l’assessora jurídica de la Direcció de Promoció Econòmica 

de l’Ajuntament de Mataró, i  la directora de l’àrea d’empresa i emprenedoria de Tecnocampus 

Mataró o les persones en que aquestes puguin delegar.  

L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds serà  el regidor d’Ocupació i Empresa.  

El decret de concessió determinarà l’import de la subvenció que s’abonarà en un únic pagament 

anticipat, mitjançant transferència bancària al compte bancari facilitat per la  persona beneficiària.  

Si de l’estudi de la documentació existent a l’expedient es dedueix l’absència o insuficiència de 

documentació, es requerirà a l’interessat per a que en el termini de 10 di es hàbils, comptats a partir 

del següent a la recepció de la notificació, amb l’advertència de que, transcorregut aquest termini i  

en cas de no aportar-se la totalitat de la documentació requerida, se’l tindrà per desistit de la seva 

petició, prèvia resolució expressa, en els termes establerts a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

El termini màxim per a la tramitació de l’expedient i notificació de la resolució serà de tres mes os  

comptats des de la data d’entrada de la sol·licitud en el Registre General.  



 103 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat  

notificada, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu. 

 

11.- Justificació i pagament 

L’import de la subvenció atorgada s’abonarà una vegada acreditat i valorat el conjunt dels requisits 

establerts per a l’obtenció de l’ajut. Es realitzarà mitjançant transferència, al compte bancari indicat  

pel beneficiari en la sol·licitud.  

Per justificar posteriorment per part del beneficiari el compliment del destí d’aquest ajut  

(l’amortització parcial del préstec), el beneficiari haurà de presentar abans del dia 31 de març de 

2021 document emès per l’entitat de crèdit en la que consti acreditat  el pagament, d’acord amb 

l’article 4.f de les presents bases. 

En cas de no produir-se aquesta justificació per part del beneficiari en els termes i terminis  

establerts en aquestes bases l’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de 

la subvenció concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent, així com 

dels recàrrecs que es puguin derivar. 

 

12. Obligacions de les persones beneficiàries 

a)  Acceptar i complir la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada per 

l'Ajuntament, i la restant normativa d'aplicació: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei, en els  

preceptes que li resultin d’aplicació.  

b)  Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l'Ajuntament.  

c)  Els beneficiaris d’aquestes subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i el règim 

sancionador que sobre infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general 

pressupostària.  

 

13. Règim sancionador  

1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que 

sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei 

general pressupostària i la Llei general tributària.  

 2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i 

abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent.  

 

14.-  Recursos 

D’acord amb allò que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,  d’1 d’octubre, contra 

les resolucions del procediment, que posaran fi a la via administrativa podrà interposar -se 

potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar la resolució, en un termini d’un 

mes comptat a partir del dia següent al de la seva notificació.  
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Sense perjudici de l’apartat anterior, contra les esmentades resolucions podrà interposar -se recurs  

davant la sala del Tribunal del Contenciós- Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 

del dia següent a la data de notificació de les mateixes.  

 

15. Protecció de dades de caràcter personal  

D’acord amb del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les  

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes 

dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran t ractad es amb la 

finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries d’acord amb els  

principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.  

 

16.- Règim jurídic 

1.Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 

lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys 

posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.  

La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis de publicitat, transparència,  

concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència. 

2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de 

concessió directe a que es refereix l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions.  

3. Les persones sol·licitants han de complir, amb caràcter general, les obligacions establertes a 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, per tal de poder ser 

beneficiàries de les subvencions regulades en les presents bases.  

4.-En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà  al que disposen  les bases reguladores 

generals de subvencions aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997,   la 

Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions i  el seu Reglament, aprovat pel Real 

Decret 887/2006, de 24 de juliol,  la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques,  la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Public, les bases d’execució del pressuposts municipal vigent i  la Llei 47/2003, de 26 de 

novembre, General Pressupostària.  

5.- La convocatòria d’aquestes subvencions així com la relació dels seus beneficiaris i l’import dels  

ajuts concedits i els seus reintegres, si s’escau, es publicaran a la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (BNDS) d’acord amb l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, agraeix 

al Sr. Morales la posada a disposició d’aquestes ajudes i recorda que a la Taula per a la 

Reconstrucció ja van parlar d’aquest ajut en concret.  

No obstant això, nosaltres pensem que aquest diferiment en el temps de fins a cinc anys en 

el cas d’aquest ajut, a un autònom o petit empresari que ho està passant malament ara no 

l’ajuda massa. Hauria d’haver tingut un efecte més immediat, perquè que t’ajudin amb un 

préstec a un interès limitat al 5% durant un espai de temps tan ampli és una ajuda però no és 

suficient per salvar-te d’una situació crítica. Hauríem de concentrar els esforços molt més en 

el moment actual i fer tot el que calgui. Això també va per l’ajuda dels 400 €, que no deixa de 

ser un avançament del que no havien cobrat o del que els pertocava a aquests autònoms. 

Nosaltres hi votarem a favor.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, explica que les 

ajudes estan orientades a petites empreses, autònoms, etc., que hagin pogut accedir a una 

operació de préstec, cosa que no és fàcil, perquè hi ha molts autònoms i microempreses que 

no ho han aconseguit i no són objecte d’aquest ajut.  

D’altra banda, com ja vam comentar a la comissió informativa, ens fa por que aquest import 

de 200.000 € que subvenciona interessos per un període de cinc anys, amb un màxim de 

1.000 €, és a dir, de 200 € anuals, al final sigui una ajuda de poca consideració per a les 

empreses i, en canvi, representi un esforç molt gran per a l’Ajuntament. 

Així mateix, demanem que la difusió d’aquest paquet d’ajudes sigui l’adequada per tal que 

tothom que ho necessiti s’hi pugui presentar i en pugui disposar. 

Finalment, vull fer-li una pregunta al Sr. Morales: el paquet de 200.000 € és ampliable si fos 

necessari?  

 

 

 

El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, passa a respondre les 

qüestions plantejades. 
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En primer lloc, comparteixo plenament el fet que aquestes ajudes haurien de tenir una major 

celeritat, com ha dit el Sr. Canela. També és cert que els terminis de l’Administració són els 

que són pel que fa a l’elaboració de bases, l’assoliment de consensos, les aprovacions, etc. 

Respecte al límit de l’interès, això és així perquè es vol evitar que les entitats financeres 

aprofitin l’ocasió per incrementar més l’interès. Ens semblava que un 5%, tenint en compte el 

preu del diner en el mercat, era prou raonable.  

En relació amb l’import de la partida, és una incògnita. La nostra intenció és fer-ne la màxima 

difusió possible sent conscients de la dificultat que tenen, sobretot autònoms i petites 

empreses. L’objectiu és que qui pugui necessitar diners i pugui tenir accés al crèdit, que 

l’Ajuntament li subvencioni els interessos.  És una mesura prou important i ja veurem si 

aquests 200.000 € són suficients o no. Si hi hagués una gran demanda i s’esgotés la partida, 

n’hauríem de tornar a parlar.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

Direcció d’Urbanisme i Planificació 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

 

34 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ CAMÍ RAL DE LA MERCÈ. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
 
“El 5 de setembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va acorda iniciar els estudis i treballs per 
determinar la necessitat de modificar puntualment el Pla general en relació a l’ordenació de 
l’edificació en el Camí Ral de la Mercè, entre el carrer Cooperativa i l’inici de La Rambla, i va 
suspendre l’atorgament de llicències, com a màxim per un any, d’acord amb els article 73.1 i 
74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; 
publicat al BOPB de 17 de setembre de 2019. 
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El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació Camí Ral de la Mercè, amb l’objectiu d’una nova ordenació urbanística que 
permeti portar a terme un projecte d’intervenció integrada que millori la qualitat del paisatge 
urbà d’aquest tram de carrer, porta d’entrada al centre de la ciutat i un dels trams més 
desconfigurats del centre de la ciutat, per la diversitat tipològica de l’edificació existent en no 
haver aconseguit consolidar-se el model proposat pel planejament general de l’any 1977.  
 
En el projecte de rectificació i eixample de la ciutat, de l’any 1878, de l’enginyer Melcior de 
Palau i l’arquitecte Emili Cabanyes, aquest tram de carrer apareix totalment edificat, seguint 
el ritme i dimensions del  parcel·lari de la casa de cós. 
 
Posteriorment, el primer Pla General de Mataró de l’any 1977 qualifica aquest àmbit com a 
sector general i d’accés i/o continuació de l’eix de La Rambla i La Riera, afecta l’edificació de 
banda i banda d’aquest tram de carrer, amplia la seva secció i augmenta la seva amplada de 
9 a 15 mts, així com l’alçada de la seva edificació que passa de planta baixa més 1 o 2 pisos 
a  planta baixa més quatre plantes pis (5). Amb això iguala les condicions d’edificació a les 
de la resta d’edificació de La Rambla i La Riera de Mataró.  
 
L’any 1996 el vigent Pla General d’ordenació, manté l’afectació de l’edificació a banda i 
banda del Camí Ral de La Mercè així com l’alçada de les noves edificacions a construir, de 
forma que queda en situació de fora d’ordenació la major part de l’edificació d’aquest àmbit. 
Pel que fa al seu entorn immediat li adjudica la clau 1b (eixample antic), que és el teixit 
edificatori existent en el moment de la definició del pla de l’Eixample redactat per Melcior de 
Palau i Cabanyes, com és el cas del Camí Ral de La Mercè. 
 
És d’observar que el planejament vigent qualifica aquest tram de carrer amb la clau 1c (zona 
de creixements en front de carrer) mentre que a la resta del seu entorn immediat li adjudica 
la clau 1b (eixample antic), que d’acord amb la mateixa definició del Pla general, aquesta 
clau identifica tot aquell teixit edificatori existent en el moment de la definició del pla de 
l’Eixample redactat per Melcior de Palau i Cabanyes, com és el cas del Camí Ral de La 
Mercè. 
 
La diversitat tipològica de l’edificació existent, edificació històrica que manté l’alineació 
original, unitat parcel·lària i alçades antigues amb una composició arquitectònica i tractament 
en la majoria del casos de força qualitat, conviu de manera poc harmoniosa amb la nova 
edificació enretirada amb alçades, tractament i pautes compositives que res tenen a veure 
amb l’entorn històric on estan ubicades. A  aquest escenari s’hi suma també  la nombrosa 
quantitat de mitgeres vistes que han aparegut i que contribueixen encara més a 
desconfigurar l’espai. 
 
A la irregularitat de l’edificació s’hi afegeix  el trànsit intens de vehicles que circulen per 
aquest tram de carrer que ha contribuït també a la manca de qualitat ambiental d’aquest 
espai que, tot i la seva proximitat i el caràcter de porta d’entrada al centre,  no facilita ni 
convida al passeig dels vianants ni contribueix a millorar l’activitat dels pocs establiments que 
actualment se situen a les plantes baixes. 
 
En el transcurs de l’any 2018, dues iniciatives municipals amb la intenció de reactivar el 
centre històric de la ciutat, que són el concurs del Pla d’Impuls del centre i l’Inventari 
d’Establiment Emblemàtics i elements vinculats, han portat a la reflexió de potenciar aquest 
tram com a eix estratègic pel seu valor de connexió directe del centre amb el Tecnocampus 
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que cal apropar a la ciutat, i com a espai públic de dinamització del centre, basada en una 
política constant i pautada de transformació, millora, embelliment, pacificació i vianalització 
dels espais públics, per a potenciar Mataró com a ciutat de passeig. 
 
Es proposa establir una nova alineació del carrer, reconèixer el valor de les edificacions 
històriques que mantenen l’alineació original d’aquest tram històric del Camí Ral i el valor de 
l’esponjament de l’espai públic fruit de les noves edificacions que ja s’han enretirat respecte 
l’eix del carrer.  
 
Això s’acompanya amb una nova ordenació de redistribució de l’edificabilitat de les parcel·les 
mitjançant reajustaments en el nombre de plantes i fondàries edificables amb l’objec tiu de 
compensar la possible pèrdua d’edificabilitat de les mateixes i  la delimitació de dos nous 
polígons d’actuació en aquest àmbit que permeti la millora del paisatge urbà (desaparició de 
mitgeres) el relat històrico–patrimonial de l’àmbit i l’equilibri de l’aprofitament entre els seus 
propietaris. 
 
Per últim, calen unes ordenances gràfiques per establir els criteris a seguir en la composició 
de les façanes d’aquest tram de carrer en quan als eixos de composició, alçades de forjats, 
proporcions de les obertures i tractament de façanes. 
 
La nova ordenació estableix  per l’espai públic un carrer de secció variable, que reconeix 
majoritàriament la seva configuració actual en quan a alineacions i alçades de l’edificació 
que el delimita  i on l’espai no edificat adquireix amplades variables, de 9, 12 i  15mts 
aproximadament,  la qual cosa permet l’aparició de zones de major amplada a modus de 
petites places que, seguint criteris d’urbanització més paisatgístics i de verdificació, 
afavoreixi la millora de la qualitat ambiental, el passeig del ciutadà i l’activitat a les plantes 
baixes. 
 
El 92,10% del sòl privat de l’àmbit és d’ordenació directa i pel 7,90% restant es preuen dos 
polígons d’actuació, la UA-92 Camí Ral/ Churruca i la UA-93 Camí Ral/ Cooperativa, a 
executar pel sistema de reparcel·lació per compensació, que permeten una ordenació en 
detall respectuosa amb el paisatge urbà i el relat històrico-patrimonial de l’àmbit i, garantir 
l’equilibri d’aprofitament entre els propietaris de l’àmbit.  
Es tracta d’una modificació que afecta a l’ordenació de les parcel·les i a les alineacions de 
vial, no comporta cap increment de sostre residencial, ni canvi d’usos.  
 
Vist l’informe jurídic; els articles 24, 37.2, 58.3, 59, 73, 74, 85.1, 96 i 118 del Decret Legislatiu  
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 23, 103 i 123.1 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 inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Camí Ral de 
la Mercè, redactada pel servei tècnic municipal. 

 

Segon.- Mantenir la suspensió de llicències acordada pel Ple de l’Ajuntament el 5 de 
setembre de 2019, publicada al BOP de dia 17 de setembre següent, que finalitzarà pels 
motius previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i com a màxim el 17 
de setembre de 2021, que afecta a les llicències, comunicacions prèvies o altres 
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autoritzacions municipals de parcel·lació de terrenys, enderrocament de construccions, 
d’edificació de nova planta i de reformes que afectin a la façana. 
  
Tercer.- Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la web municipal.  

 

Quart.- Sol·licitar als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, emetin 
informe en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal.  
 
 
 

 
 
El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, passa a 

fer una prèvia sobre el carril bici que s’ha inaugurat al tram entre el c/Lepanto i el 

c/Cooperativa. És una bona notícia per a la mobilitat sostenible i per al transport ecològic, 

però els vianants es troben caminant per unes voreres molt petites. 

He llegit que el Servei de Mobilitat calcula que en aquest tram hi ha un pas de 5.000 vehicles 

diaris i tenim els nostres dubtes de si això provocarà congestions a la zona. D’altra banda, 

pensem que seria bo que, baixant del c/Cuba, sobretot, se senyalitzés la possibilitat que 

vinguin bicicletes des de la banda Girona, perquè la gent tendeix a mirar cap a la banda 

Barcelona, més que res per evitar accidents.  

Pel que fa a la reordenació d’aquest espai, i nosaltres ja ho hem comentat a les comissions 

informatives, és un problema complex, perquè estem en un sector que ha tingut un 

planejament des de fa 47 anys que no ha estat capaç de modificar ni el 40% de les 

parcel·les, i d’això nosaltres ja en vam expressar els dubtes, no tant per les alçades sinó, 

sobretot, per les alineacions. Perquè nosaltres venim des de l’eix del Tecnocampus i, en 

concret, del c/Cooperativa, amb unes amplades de 15 metres que, de cop, ara es veuran 

reduïdes en forma d’embut fins al c/Lepanto, per després tornar-se a obrir una altra vegada 

en direcció a La Rambla/Camí Ral. 

És veritat que la regidora Moreno ha parlat del Pla d’Impuls del centre, i en el projecte de la 

Ciutat Ideal justament es parla d’aquest eix que va del Tecnocampus al cap de La Riera i 

que ha de connectar totes aquestes zones que aquí veuran trencada l’harmonia, perquè hi 

haurà tota una sèrie d’elements arquitectònics que faran de barrera, entre d’altres problemes 

de seguretat, per afavorir l’àrea comercial per al petit i mitjà comerç, etc. No entenem que 
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per justificar-ho, paral·lelament s’estigui posant al Catàleg de Patrimoni tot un seguit de 

cases de cós, a l’Inventari d’Establiments Emblemàtics n’hi ha tres d’inclosos, etc.  

Considerem que ens ha faltat debat, perquè, al capdavall, el que estem fent és consolidar un 

fora d’ordenació de per vida. És veritat que això forma part del casc antic i ho hem de regular 

com a tal, però, alhora, és un eix principal i, per tant, no hi veiem el problema en el fet que hi 

hagi una continuïtat des de l’eix que ve del Tecnocampus i que s’estén fins a La Riera.  

També entenem que qualsevol solució era complicada i que ha estat un maldecap per als 

serveis tècnics i d’Urbanisme, que hi han treballat molt i els ho agraïm, però no podem estar 

d’acord amb consolidar una situació que no era lògica per a una entrada a la ciutat que ve 

des de la banda de Barcelona. 

 

 

 

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

referència al que ha dit el Sr. Canela sobre que hem estat dècades sense aconseguir que el 

carrer arribés a estar com estava dissenyat als anteriors plans generals, que la feina feta per 

part de l’Ajuntament és un exercici de realisme i pragmatisme que els sembla encertat. Han 

agafat la situació tal com està, s’han basat en l’estudi de Ciutat Ideal i han fet un molt bon 

treball amb tota una sèrie d’elements difícils. D’aquesta manera, serà possible conservar una 

part de les cases que hi ha als carrers de la zona i que atorguen un ambient propi del centre 

d’una gran ciutat com la nostra. I és per això que volem felicitar el Xavier Alemany i tot el seu 

equip.  

L’única cosa és que tots aquests objectius de transformació, de millora, d’embelliment, de 

pacificació, de vianalització, etc., són absolutament incompatibles amb el trànsit d’un munt 

d’autobusos diaris. Caldrà pensar com treure’ls d’aquest carrer i portar-los a un altre lloc. En 

aquest sentit, això condicionarà el Pla de Mobilitat de Mataró, que esperem poder aprovar 

aviat. 

No obstant això, nosaltres hi votarem favorablement.  

 

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, respecte al volum de trànsit a la zona, aclareix que, fins i tot abans de realitzar 
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aquesta actuació provisional de circulació, s’han fet estudis per part de Mobilitat. Aquest tram 

de carril bici ja s’emmarcava en el projecte d’Anella Ciclista, que ha estat validat també pel 

Departament de Territori i la Direcció General de Mobilitat de la Generalitat. Per tant, pel que 

fa a la preocupació per la seguretat, el seu disseny és adequat i segur.  

En relació amb la freqüència de pas dels autobusos, val a dir que s’ha eliminat el pas dels 

autobusos interurbans per aquest carril. Només n’hi passa un i és de les línies del Mataró 

Bus, fet que sí que fa compatible la circulació de busos i turismes en aquest tram. 

De tota manera, estem en un moment en què tenim la possibilitat de posar-ho a prova. Si en 

algun moment veiéssim que hi ha res que calgui rectificar, ho podrem fer amb temps i 

informació. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8).  

Vots en contra: 2, corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.    

Abstencions: 2,    corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.  

 

 

 

 
 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

35 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN 

ESTUDI QUE VALORI EL GRAU DE SATISFACCIÓ DE L’ESPAI 
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PÚBLIC I DEL SEU ENTORN PER PART DELS MATARONINS I 

MATARONINES. 

 

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

proposta de resolució següent 

 

 “És una realitat que hi ha una preocupació creixent entre la ciutadania de Mataró respecte a 
l’estat de l’espai públic i la seva gestió. Mataró, vuitena ciutat de Catalunya i amb una 
població al voltant dels 130.000 habitants no esta a l’alçada del que s’esperaria d’una capital 
de comarca que pretén exercir un paper determinant en sectors com el turisme, el comerç, la 
cultura, l’esport, la innovació o, fins i tot, com a ciutat universitària, pel que fa a l’estat del seu 
espai públic i la seva gestió. Mataró no pot renunciar a tenir un espai públic en condicions 
que ens ha de fer més competitius en tots els àmbits descrits i en el dia a dia com a ciutat.  
 
La proposta que es presenta té la finalitat de revertir aquesta realitat mitjançant l’elaboració 
d’un estudi per valorar el grau de satisfacció de l’espai públic i del seu entorn per part 
dels mataronins i mataronines. Per fer-ho, es proposa analitzar tres àmbits concrets 

vinculats amb l’espai públic: -serveis urbans, gestió d’obres i qualitat ambiental-. En definitiva 
es tracta de posar en marxa, i consolidar, una eina que ens ha de permetre:  
 
 
 1.- Transparència i millora de la comunicació envers ciutadania i Ajuntament. Avaluar 
quins són els aspectes de millora que pot tenir la nostra ciutat. Com a representants 
municipals, tenim la responsabilitat de fer la vida fàcil a la nostra gent. Com sempre ens 
agrada explicar, per el nostre grup municipal, la ciutat és la gent del carrer, escoltar-la i fer-la 
partícep forma part de les nostra tasca com a regidors i regidores. Liderar la gestió municipal 
passa per l’exercici de la confiança entre la nostra administració i la ciutadania. Preguntar 
per allò que més els agrada i el que més els desagrada als ciutadans, és essencial per 
aprofundir en els aspectes de millora de la ciutat i de la seva gestió.  
 
2.- Ser coneixedors dels canvis i accions per facilitar la presa de decisions i la  
coordinació en aquest àmbit. Accions com augmentar la nostra capacitat de reacció 

davant d’una realitat complexa, no poden esperar. Accions com fer seguiment de les 
propostes d’àmbit urbà aprovades en els diferents plens de la nostra corporació ( Plà director 
d’àrees de jocs infantils, Plà director de l’arbrat viàri, Plà director Parc Forestal, Plà d’acció 
ambiental, propostes com fer un cens de les infraestructures amb amiant,....) són essencials 
per disposar d’una administració eficient i efectiva. Aques t document tècnic ens ha de 
permetre veure l’evolució i fer comparativa dels anys anteriors respecte els aspectes 
vinculats amb els principals serveis i activitats que tenen impacte en l’espai públic. El seu 
objectiu final és facilitar la presa de decisions i la coordinació de les actuacions en aquest 
àmbit. A nivell pressupostari ens pot ajudar a prioritzar actuacions en funció de la seva 
importància. A nivell organitzatiu ens pot ajudar a coordinar els diferents departaments per 
treball de forma transversal. Ens cal actualitzar i definir el model de ciutat, necessitem una 
estratègia per construir el Mataró del futur.  
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Per això es proposa una metodologia de treball a tres bandes, aquest informe d’espai 

públic tindria que ser generat a partir de la informació obtinguda de diverses fonts, entre 
elles els resultats d’una auditoria d’espai públic, de les enquestes de serveis municipals i 
altres indicadors de percepció ciutadana; els comunicats d’incidències, reclamacions i 
suggeriments dels veïns i les veïnes. 
 
Dins del bloc de serveis urbans, l’informe determinaria quina és la valoració de la neteja de 

carrers i places de la ciutat. En definitiva el concepte estat de netedat com per exemple 
distribució de les papereres, dels contenidors de recollida,... Valorar l’estat dels parcs, jardins 
i de les platges. Valorar l’estat dels elements urbans ( bancs, senyalització vertical i 
l’accessibilitat). Interessant, també saber quina és el grau de satisfacció amb l’enllumenat.  
 
Les obres que es duen a terme a la ciutat també han de disposar d’un apartat a l’informe. En 
especial, les obres de serveis –actuacions vinculades als subministraments d’aigua, gas, 
etc.– la seva senyalització, la seva informació prèvia i la seva diligència.  
 
Dins de l’àmbit de qualitat ambiental, ens cal conèixer i valorar la percepció ciutadana de 

l’estat de l’aire de la ciutat i també la dels diferents barris. El nivell de soroll en relació amb el 
barri i respecte a la ciutat.  
 
ACORDS: 
 
És per això que aquest Grup Municipal Proposa:  
 

L’elaboració d’un estudi per conèixer grau de satisfacció en la valoració de l’espai públic i del 
seu entorn per part dels mataronins i mataronines. Que aquest estudi sigui publicat i 
constitueixi el punt de partida en la presa de decisions estratègiques envers la  gestió 
d’aquest espai.”  

 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, manifesta 

que des del seu grup municipal consideren que sempre és interessant realitzar estudis per 

saber quin és el grau de satisfacció sobre els espais públics per part del ciutadà. És per això 

que hi votaran a favor. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu 

vot favorable a la realització de l’estudi de satisfacció. 

No obstant això, pensem que en alguns punts no és tant una qüestió d’estudiar-ho, sinó de 

posar-ho en marxa. Hi ha un problema evident pel que fa a la conservació i el manteniment 
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de molts punts de l’espai públic de la ciutat, així com una llista de desperfectes que des de fa 

anys apareix en diferents mitjans, i el que ens sembla és que cal una acció decidida per part 

del Govern per posar-hi solució com més aviat millor.  

 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, accepta la proposta de resolució presentada, atès que allò 

que es proposa està en consonància amb diverses de les prioritats que s’ha fixat el Govern 

en el Pla de Mandat 2019-2023: 

1. Plantejar una ferma visió estratègica de ciutat, amb un nou horitzó temporal 

2030. 

2. Garantir el dret a la participació. 

3. Posar la ciutat al dia millorant la qualitat i l’accessibilitat tant de l’espai públic 

com dels equipaments municipals. 

4. Avançar cap a una ciutat cohesionada, diversa i inclusiva, amb equipaments i 

espais públics que millorin la interacció entre la ciutadania. 

5. Adequar la planificació i el desenvolupament urbà a les necessitats actuals i 

futures de la ciutat. 

 

A més a més, respecte a l’anàlisi de la percepció ciutadana sobre els serveis públics, aquest 

Govern ja ha engegat experiències prèvies en l’àmbit dels serveis de neteja.  

Al febrer del 2017, l’Ajuntament va realitzar un estudi de percepció sobre la neteja de la 

ciutat, que va suposar enquestar una mostra de 1.300 persones i que va aportar informació 

per conèixer la percepció ciutadana sobre l’estat de la neteja i la valoració dels serveis 

municipals de recollida de residus i neteja viària. 

Al juliol del 2019, vam fer un altre estudi de percepció, amb la participació de 638 ciutadans, 

amb l’objectiu de conèixer-ne l’opinió sobre el funcionament dels serveis de neteja de cara a 

l’elaboració dels plecs tècnics de la nova licitació del servei i que, si tot va bé, sortirà en 

breu.  

De la informació d’aquests estudis es va donar compte a les comissions informatives, se’n 

va fer difusió als mitjans de comunicació locals i ens ha ajudat a prendre decisions sobre 

com gestionar els serveis municipals d’acord amb les demandes de la ciutadania.  
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D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró participa en diversos cercles de cooperació 

intermunicipal, coordinats per la Diputació de Barcelona, a través dels quals podem extreure 

informació sobre l’evolució dels principals indicadors entre municipis com el nostre, en 

àmbits com l’enllumenat, la neteja o el manteniment de les zones verdes.  

Per tant, coincidim amb el plantejament de la seva proposta. Ja veu que, en l’àmbit de la 

gestió municipal d’aquest Ajuntament, existeixen precedents que demostren que ho estem 

aplicant.  

Els Serveis d’Estratègia i Governança i la Direcció de Transició Ecològica i Sostenibilitat i 

Espais Públics entomem aquest encàrrec. Ens faran una proposta metodològica sobre com 

recollir i transformar tota la informació necessària per construir una eina d’informació, que 

pot ser un informe o un observatori, que esdevingui una eina de comunicació amb la 

ciutadania i, alhora, ens doni suport en la presa de decisions estratègiques sobre la 

planificació de l’espai públic a la ciutat.  

 

 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, està d’acord 

amb el que ha dit el Sr. Teixidó sobre el fet que cal passar a l’acció. No podem esperar més, 

però aquest estudi també ens ha de servir per avaluar on som i, sobretot, per marcar un 

ordre de prioritats i poder començar.  

A la regidora Ruiz, dir-li que estic d’acord amb totes aquestes accions que s’han dut a terme, 

però aquest estudi hauria d’anar una mica més lluny. Vostè m’està parlant dels índexs de 

gestió dels serveis municipals de la Diputació, que es van crear l’any 2010. Si estudiem 

aquests índexs, trobem que ens falta preguntar a la ciutadania, i no als serveis tècnics. Ens 

agradaria incloure els ciutadans en aquest procés.  

Podem preguntar sobre molts temes, per exemple, de l’arbrat públic de Mataró, del 

problema que tenim amb els plataners (només en tenim 3.500): és un problema de poda? És 

un problema de pressupost? Si el mètode és o no l’adequat?  

També podríem parlar sobre l’estat de les voreres i podríem anar a passejar pel c/Pitàgores 

o pel c/Arquímedes. 

Podríem parlar de les papereres. M’he fixat que al c/Sant Agustí, des de la pl. Santa Anna 

fins a l’Escola Pia, no hi ha ni una paperera i per allà hi passen milers d’infants.  
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Podríem parlar de l’estat en què es troba el parc de les Illes, que es troba al costat de 

l’autopista i que està completament abandonat.  

Podríem parlar de si es netegen els jocs infantils, de si se n’airegen els sorralls... De la 

pavimentació, de la senyalèctica dels parcs o les obres, etc.   

En definitiva, m’agradaria que allò que aprovem ho puguem portar a la pràctica. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

36 - 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, amb la incorporació de les esmenes presentades pel grup 

municipal d’En Comú Podem Mataró i pel grup municipal Socialista: 

 

“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. 
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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 moltes altres 
capes socials, 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. 
 
El Parlament de Catalunya ha fet diversos intents en defensa d’aquest dret. El darrer ha 
estat registrar la proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en 
els contractes d'arrendament d'habitatge (promogut pels grups parlamentaris d’Esquerra 
Republicana, JxCat, Catalunya en Comú, CUP i acordada amb el Sindicat de Llogateres) per 
tal de permetre fixar topalls al lloguer en els municipis amb més demanda. (De moment no 
reeixit encara a causa de discrepàncies del grup de JxCat). 
 
La Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, 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 créixer 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.  
 
Però 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 c iutat, 
semblen indicar que no és així. 
 
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. 
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I és aquí on Mataró, i la seva voluntat de capitalitat comarcal i de protagonisme, ha de 
treballar per aconseguir coliderar el conjunt de ciutats grans i mitjanes de Catalunya en 
aquesta qüestió. 
 
No sabem si 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, es traduirà en accions i reclamacions conjuntes en 
molts àmbits, però principalment també en habitatge. 
 
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 hi potecària 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 coercit ius 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 Plasn Integrals de Rocafonda i Cerdanyola.  
- ... 

- ... 
 

La necessitat i la disponibilitat, és a dir la capacitat de decisió i de finançament, es situen 
sovint a altres administracions. I per això cal haver fet la feina i després traslladar l’exigència 
a qui té la clau.  
 
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:  
 
ACORDS: 
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Primer.- El Govern Municipal constituirà una taula de treball conformada per un representant 

de cadascun dels grups municipals per tractar i treballar tot el tema relacionat amb matèria 
d’habitatge a la nostra ciutat, prenent com a referència el Pla Local d’Habitatge, que conté 
les línies estratègiques sobre aquesta matèria. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Mataró, reivindicarà de manera conjunta, coordinant reunions amb 

altres administracions, entitats, (govern de les ciutats grans i mitjanes de Catalunya, 
associacions municipalistes (ACM i FMC), de ser el cas, sobre quantes qüestions siguin 
necessàries per exigir a les administracions competents (Estat i Generalitat) perquè 
assumeixin la seva responsabilitat en aquesta qüestió, amb l’objectiu de millorar la vida de 
tota la ciutadania a la nostra ciutat, en matèria d’habitatge.” 
 

 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, anuncia el 

seu vot favorable a la proposta.  

Nosotros creemos que la ciudad hoy tiene tres retos importantes que afrontar: uno es el de la 

seguridad, otro es el de la ocupación y el tercero es el de la vivienda.  

Respecto al de la seguridad, ya se aprobó en plenos anteriores la creación de una comisión 

especial para la elaboración de un plan integral de seguridad.  

En cuanto a la vivienda, pensamos que a partir del Plan de la Vivienda se puede seguir 

trabajando y mejorando la propuesta. Y además, cuadra perfectamente con la iniciativa que 

vamos a presentar nosotros posteriormente de un plan para evitar las ocupaciones.  

En este caso, tendríamos el Plan Integral de la Seguridad, el Plan de la Vivienda, en el que 

vamos a seguir trabajando, y finalmente, el Plan para la Ocupación. De este modo, se 

tratarían los tres grandes retos que la ciudad tiene por delante.  

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, valora 

positivament el canvi de posicionament del Govern respecte a la proposta que ja va 

presentar abans de l’estiu ERC. És important que des del sector públic també fem els deures 

al respecte.  

En el cas de la proposta d’ERC, cal dimensionar les necessitats reals de l’habitatge a la 

ciutat, quantificar aquest parc d’habitatges buits i també conèixer la disponibilitat de sòl que 

tenim des de l’Ajuntament de Mataró per fer-hi cessions de drets de superfície, cooperatives, 

etc., perquè, al final, en tota la problemàtica que es deriva de l’habitatge té molta part de 
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culpa (i, entre elles, les ocupacions) la pròpia Administració per no haver fet els deures  i per 

no haver posat a disposició de totes aquelles persones i famílies sense recursos un 

habitatge accessible, digne.  

És per això que nosaltres donarem suport a la proposta de resolució presentada. Totes les 

administracions, tant les locals com les supramunicipals, ens hauríem de posar davant del 

mirall per saber exactament quines són les necessitats, quins són els recursos de què 

disposem i fins on podem ajudar a pal·liar el problema habitacional de les nostres ciutats.  

 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, explica, tal com ha 

comentat el Sr. Teixidó, que s’ha acceptat l’esmena proposada pel Govern i que modifica els 

acords de la passada proposta. Aquests dos en són els motius: 

En primer lugar, por entender que se comparte la importancia de esta materia con todos los 

grupos municipales. Y una muestra de ello puede verse en el desarrollo de las diversas 

acciones políticas enmarcadas en el Plan de Mandato, desde la ampliación del parque 

público hasta la rehabilitación, desde la movilización del parque privado o la protección del 

uso residencial... Por ello, el Gobierno ha hecho un ejercicio de asertividad y lo que hemos 

propuesto ha sido adaptar la parte dispositiva de la propuesta al objeto de buscar un sentido 

lato al concepto de las políticas de vivienda en aras de un mayor pragmatismo, respetando al 

mismo tiempo el espíritu de la misma.  

En segundo lugar, partiendo de ese concepto amplio en políticas de vivienda, a pesar del 

ambicioso Plan de Mandato, que va acompañado del Plan de Inversiones aprobado, y 

mostrando con ello que sí que es una de las prioridades de este Gobierno municipal, hay 

que decir que ustedes tienen razón, tampoco somos ilusos, y no pensamos que únicamente 

desde el Gobierno municipal vamos a poder resolver la problemática de la vivienda en 

nuestro municipio. Por ello, nos tocará, y deseo que lo hagamos conjuntamente, reclamar 

cuantos cambios legislativos sean necesarios, ya sea al govern de la Generalitat, para que 

proteja la vivienda ante los especuladores en materia de pisos turísticos, o al gobierno del 

Estado, para que limite el precio del alquiler. En definitiva, se trata de reclamar que se ponga 

a las personas en el eje de las políticas en materia de vivienda y que las mismas sean 

protegidas tanto como la sanidad, porque la vivienda es un recurso esencial de la propia 

vida. Estos son los motivos por los cuales hemos presentado la enmienda. 

Finalmente, agradecer la voluntad de diálogo y la aceptación de la misma.  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix el 

reconeixement per part de tots els grups que hi ha temes a la ciutat que indefectiblement 

hem d’afrontar de forma conjunta i lleial.  

D’altra banda, fer arribar al Govern el nostre compromís d’estar-hi al costat per anar a 

reclamar el que calgui pel que fa al dret a l’habitatge. Però recordo que només pel fet de 

posar en un paper allò que s’ha de fer no vol dir que ja estigui fet. Demano que les reunions 

comencin ràpidament i que tinguem aviat el diagnòstic per poder començar a trobar-nos amb 

altres ciutats i organitzacions municipalistes.   

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

37  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A 

L’ELABORACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL EN CONTRA DE L’OKUPACIÓ 

IL·LEGAL DE VIVENDES. 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta 

la proposta de resolució següent: 

 

“Los delitos de okupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y tipificados 
en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización, con o sin 
violencia, han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años en Mataró.  

Es necesario actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La okupación es un acto 
ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a los dueños y a los 
vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también sufren del deterioro de 
la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos, el caso 
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más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la imposibilidad 
de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, a 
causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procedimientos 
judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy, 
carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los números de la okupación nos 
ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones ilegales han experimentado un 
elevado crecimiento durante los últimos años en Mataró.  

La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la okupación 
ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una afectación a la 
seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer sobre los 
Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las que 
deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a 
los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la okupación, los Ayuntamientos 
con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les 
reclama. Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen 
respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las 
potestades adecuadas. 

Por ello, hay que reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad 
y convivencia ciudadanas en casos de okupaciones  ilegales de viviendas, facultándolos 
para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos 
de okupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas. 

El fenómeno de la okupación crece año tras año en España y Cataluña lidera el número de 
Comunidades Autónomas donde se producen más okupaciones, una media de 600 al mes y 
20 al día desde enero a junio de este año, muy por detrás se sitúan comunidades como 
Andalucía o Madrid. Son datos alarmantes los que se manejan en Cataluña; Barcelona, 
Girona y Tarragona son las tres provincias con más alto porcentaje de okupación en España. 
En concreto, las okupaciones son del 14,2%, el 12,2% y el 11,5%, respectivamente, por 
cada 10.000 residencias. Estos datos negativos coinciden en el tiempo con el Decreto Ley 
1/2020 que modifica el Decreto Ley 17/2019 del Govern de la Generalitat en relación a las 
medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda con los votos favorables de Junts per 
Catalunya, ERC, Catalunya en Comú y la CUP. Un Decreto Ley que cuenta con un informe 
desfavorable por parte del Consejo de Garantías Estatutarias que lo considera 
inconstitucional porque protege la okupación y vulnera los derechos de los propietarios, y por 
tanto, favorece el aumento de las cifras de okupación ilegal de viviendas en Cataluña y muy 
especialmente en la provincia de Barcelona. 

El Gobierno de España y las Cortes Generales deben promover todas las reformas legales 
que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la 
seguridad ciudadanas y luchar contra la okupación ilegal de viviendas, habilitando a las 
Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles okupados ilegalmente que 
afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos y endureciendo las sanciones penales 
de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con 
violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por organizaciones delictivas con 
ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de 
explotación sexual o el tráfico de drogas. 

Es imprescindible promover una legislación que sirva para reforzar a los propietarios de las 
viviendas okupadas y que puedan recuperar su vivienda, lo antes posible. Por ello, ante una 
denuncia del propietario, si el okupante de la vivienda denunciado no es capaz de aportar 
ningún título o documento que justifique la okupación, el juez, como primera actuación, debe 
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ordenar la entrega de la posesión inmediata de la vivienda al propietario demandante. Sin 
perjuicio de que en paralelo se inicie el proceso para resolver cualquier cuestión relativa a 
los derechos del okupante denunciado. 

También hay que legislar dando la máxima seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, incluyendo a las Policías Locales, habilitando la potestad de entrada, 
registro e identificación de los okupantes de viviendas y otras edificaciones, siempre que 
haya indicios razonables de la comisión de delitos, es decir, siempre que el inmueble esté 
siendo utilizado con fines delictivos, contribuyendo a hacer frente a este problema en toda 
España, que ha aumentado exponencialmente debido al confinamiento. Por ello, a través de 
la Fiscalía General del Estado y los responsables de Interior de las Comunidades 
Autónomas, hay que generalizar la instrucción del Fiscal superior de la Comunidad de las 
Islas Baleares, conminándoles a desalojar a los okupantes ilegales de los inmuebles cuando 
revistan características de delito y ayudando a remediar los efectos del mismo. 
 
Finalmente, hay que evitar que la okupación ilegal pueda ser una alternativa para atender 
una necesidad habitacional. Por ello, el Gobierno debe fomentar las políticas sociales 
orientadas a que se facilite el acceso a la vivienda por los grupos de población más 
vulnerables, contemplando para ello, que el Fondo Social de Viviendas constituidas con las 
viviendas de las entidades financiera pase a ser permanente.  
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de 
Mataró propone adoptar los siguientes: 
 

ACUERDOS: 

Primero.- Elaborar un Plan Municipal contra la okupación ilegal de viviendas, con el fin de 

asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios, 
que incluya la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de 
asesoramiento y orientación jurídica. 

 
Segundo.- Poner en marcha y/o reforzar las medidas que sean necesarias para velar por la 

seguridad y la convivencia vecinales afectadas por la okupación ilegal, manteniendo una 
estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que son quienes mejor conocen la 
realidad de sus barrios. 
 
Tercero.- Elaborar un censo de viviendas okupadas de forma ilegal en Mataró, donde se 

indique el tipo de ocupación (para fines delictivos o por necesidad), y llevar a cabo el 
seguimiento de las mismas. La Policía Local instruirá los expedientes administrativos 
oportunos a fin de acreditar los hechos contrarios a las ordenanzas vigentes en materia de 
civismo, actuando de forma coordinada con los restantes Cuerpos de Seguridad.  
 
Cuarto.- Informar de manera regular a los distintos grupos políticos representados en el 

consistorio, en la Comisión Informativa pertinente, de la evolución de los valores 
cuantitativos y cualitativos que formen parte del censo de viviendas okupadas. 
 
Quinto.- Seguir reforzando de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo 

en las zonas de nuestra ciudad ya afectadas por el problema de la okupación e impulsar la 
creación de una unidad de Policía Local destinada a la prevención, control y seguimiento de 
los inmuebles ocupados o susceptibles de okupación. “ 
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La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, explica que la 

gestió d’aquest Govern davant la problemàtica de les ocupacions que tenen una afectació en 

la seguretat i la convivència ciutadana està essent un referent per a altres municipis que 

afronten la mateixa situació.  

Sin ánimo exhaustivo, cabe recordar que en los últimos años desde el Ayuntamiento se han 

liderado propuestas de cambio legislativo en materia de ocupaciones ilegales.  

En mayo de 2017, se creó la Unidad de Convivencia y Civismo, dedicada a la atención de 

las demandas ciudadanas relacionadas con las ocupaciones de inmuebles, habiendo 

realizado a fecha de hoy más de 730 actuaciones y frustrado más de 140 tentativas de 

usurpación. 

Asimismo, se están cubriendo todas las plazas vacantes de policía y se está trabajando en la 

reorganización del servicio para incrementar la capacidad operativa y aumentar la presencia 

en el territorio, fomentando la creación de vínculos y el trabajo estrecho con las 

comunidades.  

También se creó una base de datos que recoge los inmuebles en los que la Policía Local ha 

llevado a cabo alguna intervención vinculada a una ocupación ilegal, y se está desarrollando 

un protocolo de intervención en ocupaciones ilegales que, además de continuar con las 

tareas de mediación y soporte a propietarios y comunidades de vecinos, informando también 

a las compañías suministradoras para evitar fraudes, contempla el desalojo en los casos en 

los que el estado de los inmuebles supone un riesgo para la salud y/o seguridad de las 

personas, teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social 

de los ocupantes.  

Ejemplo de ello es el desalojo llevado a cabo el pasado mes de julio en dos  edificios de la 

c/Jaume 1r, donde se desalojaron un total de 37 viviendas debido a las deficiencias 

constatadas en las mismas. 

Por lo tanto, es evidente que este Gobierno comparte la preocupación por las ocupaciones 

que generan una afectación en la seguridad y convivencia ciudadanas, lo que no puede 

compartir es que el fin último de su propuesta no sea garantizar la seguridad y la convivencia 

de la vecindad de Mataró, sino proteger la propiedad privada, o que se dé a entender que 

uno puede marcharse de vacaciones y no pueda volver a su casa por estar ocupada, cuando 

el código penal distingue entre la ocupación de un inmueble que no constituye morada, en 
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cuyo caso estaríamos frente a un delito de usurpación de bien inmueble (una ocupación), y 

la entrada o permanencia en un inmueble que constituye morada, en cuyo caso estaríamos 

frente a un delito de allanamiento de morada que provocaría el inmediato desalojo de los 

ocupantes por la policía y la restitución del inmueble a su legítimo poseedor.  

Asimismo, propuestas como la elaboración de un documento para abordar la problemática 

de las ocupaciones ilegales y la creación de una unidad policial con una base de datos que 

refleje las actuaciones relacionadas con ocupaciones son iniciativas que ya se están 

llevando a cabo por este Gobierno. 

En este sentido, los grupos municipales Socialista y En Comú Podem Mataró presentan la 

siguiente enmienda de modificación:      

 

 
 
 

 
ESMENA DE MODIFICACIÓ QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL 

SOCIALISTA I EL GRUP MUNICIPAL DE EN COMÚ PODEM MATARÓ A LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A 
L’ELABORACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL EN CONTRA DE L’OKUPACIÓ IL.LEGAL 

DE VIVENDES. 

 
 
“Los delitos de okupación de edificios y viviendas, calificados como “usurpación” y tipificados 
en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos que no constituyan morada sin 
autorización, con o sin violencia, han experimentado un crecimiento durante los últimos años 
en Mataró.  
 
La okupación es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos, 
especialmente cuando convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas y las comunidades 
de vecinos también sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de 
drogas de los llamados narcopisos, el caso más extremo. Así, a causa de las insuficiencias 
de la actual regulación y de la lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y 
vecinos se enfrentan a un grave problema que, hoy por hoy, carece de solución rápida y 
eficaz. A mayor abundamiento, los números de la okupación nos ofrecen un retrato 
preocupante: las ocupaciones ilegales han experimentado un crecimiento durante los últimos 
años en Mataró. 
 
La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la okupación 
ilegal de viviendas, por su proximidad con la ciudadanía, es la Administración Local, por lo 
que, dentro de sus competencias, debe articular una respuesta de carácter público para 
resolver las situaciones que generan una afectación a la seguridad y convivencia 
ciudadanas.  
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Por todos estos motivos, el Grupo Municipal Socialista i el Grupo Municipal de En Comú 
Podem Mataró proponen adoptar los siguientes: 
 
ACUERDOS:  
 
Primero.- Desarrollar el Protocolo de intervención en ocupaciones ilegales de inmuebles del 

Ayuntamiento de Mataró con el fin de garantizar la seguridad y la buena convivencia de la 
vecindad de Mataró.  
 
Segundo.- Reforzar las medidas que sean necesarias para velar por la seguridad y la 

convivencia vecinales afectadas por la okupación ilegal, manteniendo una estrecha 
colaboración con las asociaciones de vecinos, que son quienes mejor conocen la realidad de 
sus barrios.  
 
Tercero.- Mantener actualizada la base de datos de las actuaciones que se realicen en 

viviendas ocupadas y llevar a cabo el seguimiento de las mismas, incoándose los 
expedientes correspondientes cuando se constaten hechos contrarios a las ordenanzas 
municipales. 
 
Cuarto.- Informar de manera regular a los distintos grupos políticos representados en el 
consistorio, en la Comisión Informativa pertinente, de la evolución de los valores 
cuantitativos y cualitativos que formen parte del censo de viviendas okupadas.  
 
Quinto.- Seguir reforzando de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo 

en las zonas de nuestra ciudad ya afectadas por el problema de la okupación y la unidad de 
Policía Local destinada a la prevención, control y seguimiento de los inmuebles ocupados o 
susceptibles de okupación conocida como Unidad Convivencia i Civismo (UCC), creada el 
año 2017.” 
 
 
 

 
 

 
El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, diu que 

s’han presentat molts acords i s’han fet moltes declaracions d’intencions. 

En primer lloc, m’agradaria fer un reconeixement a la tasca que s’està fent, i de la qual forma 

part una regidora del Govern, la Sra. Núria Moreno, a través dels col·legis d’advocats de 

Barcelona i de Mataró, a fi d’intentar provocar aquest canvi en la Llei d’enjudiciament criminal 

que permeti assegurar les propietats en cas d’ocupacions quan no es justifiqui el títol  

habilitant per estar en aquell immoble, en el benentès que se n’exclouen tots els pisos que 

formen part de grans tenidors o entitats bancàries i en el cas que hi hagi algun contracte de 

lloguer previ. 

En aquest debat de les ocupacions s’entra una mica en contradicció amb algunes de les 

coses que es diuen. Ara ens deia la Sra. Villarreal que hi ha aquesta distinció legal entre la 
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violació de domicili (allanamiento de morada) i la usurpació. Però en el cas de Mataró, si 

entrem a fer aquestes distincions, ens podem trobar que quan estan ocupant l’edifici de 

Jaume 1r no s’està produint cap violació de domicili, però sí que s’està produint un conflicte 

veïnal de primer ordre. És per això que crec que hauríem d’anar una mica en compte amb la 

terminologia que fem servir, perquè és més aviat en les usurpacions d’immobles on s’estan 

produint greus problemes veïnals. Per tant, seria important respectar el dret a la propietat 

privada, en el benentès que si no el respectem estem violant el principi d’igualtat. Les entitats 

bancàries i els grans tenidors han de posar a disposició del públic aquests pisos, perquè fan 

una funció social, i és l’Administració l’encarregada de fer aquesta tasca, com finalment s’ha 

fet, via Sareb, a Jaume 1r, instant la propietat a complir amb aquesta funció social. Cal 

entendre que l’Administració, fins i tot, tindria el dret d’expropiació de l’immoble. 

Així mateix, no deixa de ser contradictori que des del Partit Socialista s’estiguin fent aquestes 

declaracions, quan alts càrrecs del partit a Madrid ens estan dient que no cal fer cap 

modificació legislativa. 

En definitiva, pensem que és un debat que hauríem d’iniciar més aviat a partir de la proposta 

que ha presentat abans ERC, en el sentit de seure a veure què podem fer nosaltres per 

donar solució a tot això. Recordem que, al capdavall, l’Administració ha de vetllar per tots 

aquests drets, com ara el dret a un habitatge digne de tots els ciutadans.  

 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, reconeix que el 

problema de les ocupacions és molt greu i genera dinàmiques convivencials intolerables. 

També m’agradaria demanar que aquest tema de les ocupacions, com altres temes que hem 

comentat entre tots, no sigui objecte de batussa política, sinó que estiguem més per la idea 

d’intentar transmetre a la ciutadania que tots junts estem treballant en aquesta qüestió.  

Una de les diferències entre les dues propostes és el fet de l’alarmisme que pot generar dir 

que si te’n vas de vacances és molt probable que et puguis trobar la casa ocupada, i això no 

és cert. També cal distingir entre tipus d’ocupacions: aquelles que es fan per necessitat o 

pobresa, i les que són fruit de les màfies que s’enriqueixen o per realitzar activitats delictives. 

En la primera proposta considero que hi ha un barreja excessiva de tipus d’ocupacions que 

es posen totes en el mateix sac.  
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Certament, el que passa a Mataró i a moltes ciutats és un reflex d’una deixadesa 

institucional, i per això hem insistit, i ho continuarem fent, en la necessitat d’abordar aquestes 

qüestions, no només des de la ciutat, sinó també de forma col·lectiva, exigint tots junts a les 

administracions governamentals i de justícia que comencin a treballar amb tot el 

municipalisme.  

També voldria sumar-me a les felicitacions sinceres a la regidora Moreno, perquè aquesta és 

la línia —tot i que m’hagués agradat que ho haguéssim fet tots els grups municipals  junts—, i 

té tot el nostre suport per intentar influir en els governs i que hi hagi aquests canvis 

legislatius tan necessaris. 

Si no ho fem així, treballant junts, la cosa només empitjorarà. Cal una gran priorització local 

des de Mataró, però també pressionant les administracions superiors perquè es torni a posar 

sobre la taula una Llei de Barris en condicions per començar a revertir algunes situacions 

que estem patint a la ciutat.  

   

  

  

 
 
 
La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, considera 

que qualsevol persona que s’hagi llegit l’esmena presentada pel PSC i En Comú Podem 

compartirà amb ella la idea que és un acte de responsabilitat dels ciutadans de Mataró no 

acceptar, de cap de les maneres, aquesta esmena.  

Comparando lo que proponemos Ciudadanos o el Gobierno, hay que decir que Ciudadanos 

propone la elaboración de un plan municipal de ocupación, es decir, establecimiento de 

protocolos y objetivos, seguimiento de los mismos, establecimiento de medidas de apoyo a 

los propietarios para que se les asesore con orientación jurídica, etc. Y, por otro lado, el 

Gobierno propone desarrollar un protocolo de intervención del que más o menos la policía ya 

dispone. Sería completar el protocolo que ya tiene la policía. Es decir, nada nuevo respecto 

a lo que ya lleva aplicando desde hace años y que nos ha llevado a la situación actual de 

incremento de la ocupación, problemas de convivencia en los barrios, patrullas vecinales, 

etc. 

En segundo lugar, nosotros hablamos de implantar nuevas medidas y reforzar las ya 

existentes para mejorar la seguridad, pero en la propuesta de la Sra. Villarreal únicamente 

se habla de reforzar medidas. 
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En tercer lugar, Ciudadanos propone elaborar un censo de viviendas ocupadas de forma 

ilegal y que se señalice las que lo son por necesidad y las que no, para poder hacer un 

seguimiento de las mismas. La Sra. Villarreal, en cambio, propone un registro únicamente de 

actuaciones de la policía. Y además, en el punto cuarto nos quieren informar a los grupos 

municipales del censo de viviendas ocupadas, cuando en el punto anterior ha eliminado de 

un plumazo el censo de viviendas ocupadas. 

En definitiva, desde Ciudadanos les pedimos que se anticipen al problema, y ustedes 

proponen esperar a que la situación se haga insostenible y la policía tenga que actuar con 

enfrentamientos entre ocupas y patrullas.  

Por todo ello, retiramos la propuesta de resolución, en un acto de responsabilidad, y 

seguiremos trabajando en la elaboración de medidas efectivas contra la ocupación ilegal.  

  

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, confirma que la proposta de resolució es retira i 

agraeix que es faci per donar més temps al debat col·lectiu a fi de buscar un text que tingui 

el màxim consens, que aclareixi els dubtes de què proposa cadascú i que reculli les 

iniciatives que s’estan duent a terme actualment, com la dels col·legis d’advocats de 

Barcelona i Mataró. 

Gràcies per la seva generositat; els emplaço a trobar entre tots aquest consens. 

 
 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

38 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ AL 

CASTELL DE FOCS QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 DE JULIOL DE 

2020.   

 



 130 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta 

la pregunta següent: 

 

“Ya durante los pasados meses de mayo y junio se decidió por parte de este gobierno la 
anulación de la fiesta de las Santas 2020. En ese momento, este gobierno propuso la 
celebración de unos actos alternativos denominados Mataró s’enlaira que dado el nivel de 
rebrotes a nivel nacional, autonómico y local tuvieron que ser suspendidos también. En ese 
momento, se planteó un programa de exposiciones de figuras y Misa de las Santas y algún 
pequeño acto. En ningún momento se anunció un acto de fuegos artificiales y, por tanto, 
este Grupo Municipal entiende que la organización de un acto bajo estas condiciones podría 
ser considerado como acto privado. 
 
La noche del 27 de julio de este, los vecinos de Mataró pudimos asistir asombrados al ruido 
de lo que parecía ser un Castillo de fuegos artificiales. Es por ello que el Grupo Municipal de 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía está interesado en que se conteste a lo siguiente con 
referencia a este hecho: 
 

1. ¿Dónde se llevó a cabo este castillo de fuegos? ¿Quién eligió el lugar/barrio donde 
se realizó el castillo de fuegos? 

2. En el caso que dicho castillo de fuegos se realizase desde un lugar público, ¿por 
qué no se informó al resto de Grupos Municipales?, ¿por qué no se informó a la 
ciudadanía para que pudieran verlo desde sus balcones? ¿A quién se informó que a 
las 11 de la noche del día 27 de julio tendría lugar un castillo de fuegos artificiales? 

3. En el caso que dicho castillo de fuegos se financiase con dinero público, ¿a cuánto 
ascendió el coste de dicho castillo de fuegos? 

4. En el caso que este acto tuviera lugar en un lugar público y con dinero público, 
¿Quién autorizó un acto particular (no fue publicitado ni al resto de Grupos 
Municipales ni a la ciudadanía) en un lugar público y financiado con dinero público? 
¿Piensan investigarlo y tomar medidas ante posibles responsabilidades políticas o 
jurídicas?” 
 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, passa a respondre les preguntes de la Sra. Sancho sobre la 

“Tronada” del 27 de juliol. 

En respuesta a la primera pregunta, la pirotecnia se disparó desde el techo del edificio del 

Ayuntamiento y se hizo como clausura de los actos de esa semana. Se escogió el edificio 

del Ayuntamiento para simplificar las infraestructuras y reducir los costes. 

En relación con la segunda pregunta, el acto fue anunciado en la web del Ayuntamiento. 

Reconozco que lo podríamos haber comunicado de otra manera, pero también entenderá la 

dificultad que suponía en ese momento explicar que íbamos a hacer una pirotecnia de este 
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tipo por el peligro que suponía de concentración de personas, y también con el poco tiempo 

que hubo para organizarlo. 

Cuando se celebre la próxima comisión informativa, después de que cerremos la exposición 

de gigantes de Can Marfà, daremos cuenta pormenorizada de todos los actos que hemos 

llevado a cabo con motivo de estas Santes tan difíciles que hemos intentado organizar con 

una pequeña muestra de actividades.  

Pero es verdad que la comunicación podría haber sido diferente, aunque no era fácil decidir 

cuál era la mejor manera de explicarlo. Siempre tomamos las decisiones en este sentido 

intentando minimizar al máximo los riesgos de concentración de personas. 

En cuanto al coste, la pirotecnia ascendió a 1.600 € más IVA. Llevaremos las facturas a la 

próxima comisión informativa para dar buena cuenta de ellas.  

Finalmente, en respuesta a la última pregunta, reiterar que el acto era público y estaba 

publicitado como parte de los actos de Les Santes. Lo que no acabo de ver son esas 

posibles responsabilidades jurídicas. En todo caso, entiendo que si ustedes ven que se ha 

cometido algún delito, imagino que en los próximos días/semanas interpondrán la pertinente 

demanda.  

 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, respon 

que el que hauria d’haver estat una traca que estava proposada per a les 21 hores, finalment 

va ser un castell de focs de 10 minuts que va seguir el mateix esquema d’enviar un petard 

primer, d’anar avisant, etc. Incluso, usted me llegó a decir que lo podía haber sabido porque 

se siguió el esquema tradicional del castillo de fuegos artificiales.  

Me sorprende mucho que solo sean 1.600 € para una pirotecnia de 10 minutos, que no fue 

una traca, sino un castillo de fuegos. Esperaremos a ver las facturas y las compararemos 

con las de otros años. De todas formas, 1.600 € se pueden utilizar para hacer 16 test PCR o 

limpiezas en colegios y para mascarillas y geles. 

Además, entiendo que se tenía que publicitar y que solo lo hicieron en sus círculos cercanos 

del PSC, y ni tan solo de su Gobierno, porque hubo personas del Gobierno de otro color 

político que esa misma tarde no sabían lo que iba a pasar. Obviamente, no tenemos pruebas 

de quién estaba en la plaza del Ayuntamiento, pero al parecer el PSC sí estaba y los que no 

estábamos éramos los representantes de los demás grupos. 
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En definitiva, me parece un acto de irresponsabilidad y una cacicada, así como otros actos 

que le siguieron. Fue un evento bastante privado, solo para unos cuantos, desde un lugar 

público y con dinero público, realizado en medio de una pandemia.  

 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, agradece que la Sra. Sancho reconozca, aunque no 

abiertamente, que la pirotecnia tuvo un coste bajo para lo que fue.  

Quiero felicitar a los técnicos de Cultura por todo el trabajo que han hecho en estos 

momentos tan complicados. Entiendo que usted vea que no nos gastemos dinero en temas 

culturales, porque demuestra la poca importancia que usted le da a los mismos, y lo respeto. 

En todo caso, insisto en que fue publicitado, las facturas están y se las mostraremos en 

comisión informativa y les explicaremos también cuál ha sido la asistencia a los actos que 

hemos ido programando. 

Finalmente, agradezco la responsabilidad de los ciudadanos de Mataró durante los actos 

que hemos organizado. 

 

 

 

 

 

 

39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’EDIFICI DE 

BANKIA AL PLA D’EN BOET. 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,  presenta 

la pregunta següent 
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“Abans d’acabar l’anterior mandat, el Grup Municipal Convergència i Unió amb el suport del 
Grup Municipal d´ ERC van presentar una Proposta de Resolució en el Ple de 7 de Març de 
2019, on es demanava al govern municipal del PSC que :  
 

“ el govern municipal realitzés les accions necessàries davant els responsables de 
Bankia per tal de trobar una solució i un ús adequat a un magnífic espai situat en un 
punt neuràlgic de la ciutat, que podria passar per un ús educatiu, d’innovació i noves 
tecnologies complementari del TecnoCampus. Així evitaria també la degradació 
continuada i progressiva d’un edifici que hauria de ser imatge de la ciutat, però que els 
responsables actuals de Bankia tenen completament abandonat sense fer res per 
evitar-ho”.  

 
Però ja en el propi Ple d´aquella data, en el moment de presentar el corresponent punt, 
l’Alcalde, en un acte que es podria qualificar de prepotent i poc democràtic, va demanar la 
retirada de la Proposta argumentant que aquesta era feina que ja s’estava realitzant pel 
govern i, per tant, no calia sotmetre-la a debat.  
 
Evidentment, el Grup Municipal CIU es va negar en rotund a la retirada de la Proposta 
demanant a l’Alcalde que argumentés el motiu del seu raonament, explicació la qual no va 
realitzar. No només això, sinó que la posició del Govern, en el corresponent debat va ser 
defensada per la Regidora Núria Moreno, no tornant a intervenir en aquest punt el Sr. 
Alcalde.  
 
En conseqüència, i com no podia ser d’una altra manera, la Proposta no va ser retirada i, per 
tant, no va ser atesa la sorprenent petició de l’Alcalde. Hem de recordar que les Propostes, 
els Precs i Preguntes són les úniques eines de l’oposició al Ple tant per endegar iniciatives 
com per fiscalitzar l´acció de Govern. Per tant, és obvi que mai es pot demanar silenciar 
sense motius absolutament fundats i motivats la veu dels grups de l´oposició, error en el que 
el Sr. Alcalde va caure i mai va rectificar. 
 
Proposta que, com ja hem explicat, finalment es va presentar amb el vot afirmatiu de tots els 
Grups Municipals excepte el PSC que tristament es va abstenir i es va quedar sol en la 
votació, amb un resultat final de 21 vots favorables dels grups de l´oposició en contra les 6 
abstencions del govern municipal. Per cert, fins i tot els seus actuals socis de govern van 
votar a favor de la Proposta. 
 
Sigui com sigui, i reiterant la clara patinada del Sr. Alcalde, passat més d’un any i agafant les 
seves paraules ens agradaria ens expliqués quines accions ha dut a terme perquè la situació 
en aquest espai cada dia està més degradada i la manca de notícies en aquest sentit per 
part del govern ens fa sospitar la poca i mala feina realitzada en contra les seves paraules.  
 
És per això que el Grup Municipal de Junts per Mataró, fa la següent pregunta al govern:  
 
1- Que expliqui en quina situació es troba actualment l´esmentat edifici i quines son les 
negociacions que ha portat a terme fins la data hores d´ara amb Bankia. Perquè sincerament 
poques són les respostes que ha donat aquest Govern, amb tot el temps que ha tingut 
pronunciar-se des de el 7 de març de 2019, més tenint en compte l´actitud de l´Alcalde 
aquell dia quan es va referir que allò era feina del govern, que ja s´estava treballant i que no 
calia una PDR.  
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2- En relació amb aquesta pregunta, analitzant l´apartat ACTES DEL PLE de la WEB de 
l´Ajuntament s´ha comprovat que curiosament manca la transcripció del referit Ple del dia 7 
de març de 2019. I es per això que es demana al govern esmeni aquest error i comprovi a 
més que no falta incorporar a la WEB altres Plens com el que s´acaba d´assenyalar. Situació 
que de produir-se seria certament lamentable.”  
 

 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, reconeix, tal com ha dit el Sr. Canela, que l’edifici de Bankia és un 

espai magnífic.  

Hem mantingut negociacions, converses i reunions amb els responsables tant de la zona del 

Maresme Sud com amb la Directora Territorial de Catalunya. Hem insistit a buscar una 

fórmula que permeti la utilització d’aquest espai per part de la ciutat, perquè són molts els 

usos i les propostes que s’hi podrien dur a terme. Vostè n’ha comentat alguna, com ara 

ampliar el parc de creixement empresarial per fer evolucionar el que actualment hi ha al 

districte del Tecnocampus, per atraure noves empreses i activitat econòmica, per dedicar 

espais a la formació universitària i, fins i tot, per aprofitar instal·lacions existents per ubicar-hi 

part dels serveis municipals.  

Hi ha molts projectes de ciutat que hi encaixarien perfectament. El que nosaltres estem fent 

és continuar, de manera proactiva, intentant trobar solucions que permetin poder fer servir 

aquest edifici i les seves instal·lacions.  

No només ens agradaria poder disposar d’aquest espai, sinó que també, aquest mes de 

juliol, hem traslladat una carta mostrant la nostra preocupació per l’estat actual de l’edifici i 

del seu entorn, perquè ens preocupa la manca de manteniment i que augmenti el risc de ser 

ocupat. 

Per tant, hem mantingut diverses converses i reunions i és el que seguirem fent. Si 

arribéssim a un acord, vostès, com a regidors del consistori, serien els primers a ser-ne 

informats. 

Els recordo també que tenim un espai de debat on podem parlar de totes aquestes 

qüestions. Aquí és on posarem sobre la taula el Pla Director d’Equipaments, que és on 

podríem encabir també les funcions d’aquest edifici, si és que arribéssim a un acord amb 

l’entitat. 
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, agraeix 

la resposta però tampoc el tranquil·litza, perquè s’està dient que ara com ara no hi ha res 

tancat. Espero pensar que potser tinguin alguna cosa més segura però que encara 

prefereixin no avançar-nos-la.  

El que sí que els agrairia és que vostès, com a Administració actuant que ha de vetllar per la 

viabilitat de tots aquests equipaments, si veiessin que no hi troben solució, acudeixin als 

grups municipals. Entre tots, de vegades, les coses es poden tirar endavant.  

 

 

 

 

40 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ PER A L’ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE 

DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LA PRESÓ PER A LA 

CONCURRÈNCIA A UNA SUBVENCIÓ PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES 

DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE 

VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2020-2022. 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,  presenta 

el prec següent 

 

“L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya ha convocat 
subvencions per finançar l'execució d'obres de consolidació o de restauració d'immobles 
situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional, en les 
categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona d'Interès Etnològic, o béns culturals 
d'interès local.  
 
A proposta del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s’ha obert 
convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació 
d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022.  
 
El període per presentar les sol·licituds és del 21 de juliol al 14 de setembre del 2020.  
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En la categoria d’elements patrimonials protegits en qualitat de béns culturals d'interès 
nacional, en les categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona d'Interès Etnològic, o 
béns culturals d'interès local, a Mataró, entre d’altres, hi tenim l’edifici de l'antiga Presó.  
 
Estem parlant d’un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), una de les 
peces més importants del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Mataró, amb més de 150 anys 
d’història, obra de l’arquitecte Elies Rogent (1821/1897), mestre d’Antoni Gaudí i Domènec i 
Muntaner.  
 
En l’actualitat, tot i que s'està executant una primera fase de rehabilitació que permet fer una 
actuació a la planta baixa amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, el finançament 
municipal previst pels anys 2019 i 2020,segons es va fer públic en el seu dia, és insuficient 
per rehabilitar la totalitat de l’edifici i resoldre temes com l’accessibilitat i l’evacuac ió.  
 
El 2017 el govern municipal va presentar la proposta de nous usos com “Espai de les Arts”, 
donant compliment a un dels compromisos del Pla de Mandat: “La Casa dels Artistes”. Una 
proposta que donarà capitalitat i projecció nacional i internacional a la Ciutat. 
 
Atès que la rehabilitació de l’edifici del Cafè Nou, gràcies a una important subvenció FEDER, 
permetrà obrir un nou equipament sòcio-cultural i turístic al costat mateix de la Presó i que, 
amb el Pati del Cafè Nou, formaran un important conjunt per a la dinamització de l’eix cultural 
i comercial de la Riera i per extensió de tot el centre de la Ciutat, presentem el següent 
prec:  

 
- Elaborar un projecte de rehabilitació per a la finalització i adequació de temes com 
l’accessibilitat i l’evacuació i presentar-lo a en temps i forma a la convocatòria en l'àmbit del 
patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per  
al trienni 2020-2022.”  

 

 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, explica que l’Ajuntament ha elaborat un projecte executiu de 

reforma interior de l’edifici de la Presó per recuperar el nucli de comunicació original amb la 

rehabilitació de l’escala interior i la instal·lació d’un ascensor per accedir a la primera planta. 

El pressupost d’aquest projecte és de 177.586 €. Per finançar aquesta actuació prevista en 

el Pla d’Inversions d’Equipaments Municipals ja s’han sol·licitat dues subvencions: al 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per import de 28.500 €, ja 

concedida, i al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, per import de 95.815 

€, pendent de resolució. Per tant, està previst destinar 53.275 € de recursos propis.  



 137 

Segons l’article 12 de les bases reguladores de la convocatòria del Ministeri, l’acumulació 

d’altres ajudes que excedeixin del 90% del cost total del projecte, dona lloc a la revocació 

total o parcial de l’ajut atorgat. Per tant, només es podria sol·licitar a la Generalitat un import 

màxim de 35.000 €, essent l’aportació de l’Ajuntament de 17.700 €. Aquesta actuació 

implicaria reformular la subvenció del Ministeri.  

Tal com es va informar a la comissió informativa de Qualitat Urbana i Benestar de la 

Ciutadania, el passat 26 d’agost, l’Ajuntament va encarregar un estudi a un equip extern per 

valorar l’estat de conservació dels elements que conformen la sala de pintures de l’arxiu 

comarcal del Maresme-Mataró i disposar d’un projecte d’intervenció per a la rehabilitació 

integral i conservació d’aquests elements patrimonials. A fi d’aturar el nivell de deteriorament 

d’aquesta sala i garantir amb seguretat la continuïtat dels usos culturals i administratius, es 

preveu licitar els treballs de restauració del sostre per un import d’uns 59.000 €. 

Per finançar l’execució de les obres, s’ha previst sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una 

subvenció en l’àmbit de patrimoni cultural equivalent al 70% del seu cost total, concretament 

41.200 €. La resta, 17.600 €, s’assumirà amb recursos propis.  

En resum, si considerem els dos projectes, i treballem l’aportació màxima contemplada en 

les diferents bases de les subvencions, veiem que, si sol·licitem la subvenció a la Generalitat 

per a la Presó, l’aportació de l’Ajuntament seria de 76.000 €. Si sol·licitem la subvenció a la 

Generalitat per a la sala de pintures, l’aportació de l’Ajuntament seria de 70.000 €. Davant 

d’aquest escenari i de la concurrènc ia de les subvencions sol·licitades i atorgades per al 

projecte de la Presó, concloem que és més beneficiós econòmicament sol·licitar la 

subvenció per al projecte de restauració del sostre de la sala de pintures en el marc de la 

convocatòria de la Generalitat.  

En tot cas, en la propera comissió informativa ho podrem analitzar plegats amb un informe 

econòmic més detallat. 

Així doncs, acceptem el prec parcialment, perquè sí que ens hi presentarem, però amb un 

altre projecte. 

 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, aclareix 

que la seva intenció formulant el prec era que no es perdés l’oportunitat de finançar-nos en 

algun projecte. En aquest cas, nosaltres vam identificar com a més escaient el de l’edifici de 
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la Presó, perquè considerem que ha de ser una prioritat política, com ja ho va ser en el seu 

moment i així es va considerar. Hauríem d’insistir molt a intentar preservar les decisions ja 

preses respecte a elements que creiem que han de ser representatius del cap de La Riera. 

Aquesta Casa dels Artistes, un element patrimonial d’impacte cultural, ha de ser generador 

d’una bona influència comercial i social en aquest àmbit de la ciutat. 

 

 

 

 

41 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LA 

REPOSICIÓ DE PLAQUES DEL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT. 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Desde hace bastante tiempo las placas que informan sobre el nombre del espacio público 
denominado de la plaça d’Espanya, como consta en el nomenclátor de nuestra ciudad con 
código vial 1820 han desaparecido sin que , al parecer, nadie en la administración de este 
consistorio se haya dado cuenta. 
 
Sin entrar en disquisiciones temporales sobre cuándo y cómo desaparecieron, sería justo 
que este gobierno se planteara pasada la etapa más dura del confinamiento, por si eso 
sirviera de excusa, su restitución. 
 
Por ello, este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a lo siguiente: 
 
¿Tiene este gobierno la intención de reponer y cuidar las placas desaparecidas?” 
 

 

 

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

Mobilitat, recorda que qui s’encarrega del nomenclàtor i de la gestió de les  plaques és el 

Servei de Sistemes d’Informació i de Telecomunicacions, que recull les incidències, en 

aquest cas, sobre les plaques malmeses. Se’n té constància des del moment en què van 
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faltar. Figuren en el llistat que aquesta tarda els he fet arribar per correu electrònic (amb les 

fotos de les seves ubicacions) i ja s’ha demanat a la Brigada Municipal que les instal·lin. El 

llistat es va acomplint i entre les properes plaques encarregades n’hi ha tres que afecten la 

zona de la plaça d’Espanya.   

 

 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, respon que ha 

vist el correu electrònic però que no ha tingut temps de veure’l detingudament. Agraeix la 

resposta, tot i que considera que l’explicació podria haver vingut abans i s’hauria estalviat de 

formular la pregunta.  

Son muchas las personas que se nos han acercado a preguntar por las placas. Usted sabe 

que esta plaza tiene un componente especial y sentimental para muchos ciudadanos y, 

curiosamente, no desaparecen las placas de la pl. Italia ni las de la c/Irlanda, por ejemplo. Y 

la gente que tiene sentimientos españolistas, quizá piense que hay personas que quisieran 

que esta plaza no se llamara así.  

Gracias por su respuesta y seguiremos el caso. 

 

 

 

 

 

42 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ORDENANÇA DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Durant el Ple municipal del passat dia 2 de juliol, aquest grup municipal vàrem formular una 
pregunta referent a diferents aspectes sobre la propera ordenança que ha de regular l'ús de 
vehicles de mobilitat personal. 
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Com a resposta a la pregunta de quan pensava el govern aprovar aquesta ordenança 
municipal, el regidor Juan Carlos Jerez, va respondre que es posarien a treballar a fi i efecte 
de portar-la a aprovació a la màxima brevetat, però no va concretar cap calendari.  

Han transcorregut dos mesos des d'aquell Ple i a la vista de la demora del “Ministerio de 
l'Interior del Gobierno de España” en publicar un marc regulador, han estat diverses ciutats, 
les que han aprovat les respectives ordenances per regular el trànsit i ús d'aquest tipus de 
vehicles als seu municipis. 

Des d'aquest Grup Municipal considerem urgent la regulació d'aquest tipus de vehicles. Són 
nombroses les situacions de perill i accidents que es produeixen al carrers de Mataró. El 
Govern de la ciutat té l'obligació d'exercir les seves competències en aquest àmbit per evitar 
conflictes entre els ciutadans per l'ús de l'espai públic i la ciutadania té el dret de tenir un 
marc normatiu segur, eficaç i just. 

 

Atenent a tot l'exposat, des del Grup Municipal dlERC-Moviment d'Esquerres, formulem la 
seguent pregunta: 

 

Primer.- Quin és el calendari que ha previst el govern per iniciar el tràmits d'aprovació de la 

citada ordenança?” 

 

 

 

 

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

Mobilitat, comparteix aquesta preocupació per la manca d’una regulació efectiva més 

contundent respecte als vehicles de mobilitat personal. Ja portem molt de temps treballant 

en la modificació de l’ordenança. És cert que ens hagués facilitat molt la feina que l’Estat ho 

fes d’ofici, però mentrestant, atès que ens hi vam comprometre en el ple al qual ha fet 

esment el Sr. Camprubí, confirmo que ja hem mantingut una reunió política i tècnica per 

donar-hi l’empenta necessària.  

És a dir, ja hi ha instruccions al Servei de Mobilitat i al Servei Jurídic de l’àrea de Via Pública 

perquè tirin endavant la modificació de la nova ordenança de mobilitat de l’Ajuntament de 

Mataró, que inclourà les mesures i les regulacions per als vehicles de mobilitat personal, 

vingui o no vingui la regulació estatal.  

S’hi està treballant i ja tenim un calendari previst que inclouria l’aprovació del decret 

d’avantprojecte per a finals del mes d’octubre o mes de novembre. En les properes 

comissions informatives podrem oferir-los les primeres versions del treball que s’està fent. 

La idea és presentar ja una proposta, aprovar l’avantprojecte a l’octubre/novembre i, tot 
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seguit, fer-ne l’aprovació provisional i la definitiva, de manera que a principis de l’any vinent 

ja tinguem l’ordenança en vigor.  

Els farem arribar el calendari a partir de demà.    

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, agraeix la concreció 

en la resposta.  

Realment l’ordenança és important per a la seguretat de tots els vianants , però també ho és 

per a la seguretat de les persones que fan servir aquests tipus de vehicles. Nosaltres hi 

estem a favor, especialment dels vehicles elèctrics de mobilitat personal (bicicletes 

elèctriques i altres dispositius). 

Suposo que els tècnics es basaran en altres ciutats que ja ho estan regulant, perquè els pot 

servir d’inspiració.  

D’altra banda, hi ha un blog també interessant al respecte, del Sr. Manel Mas, que aquest 

mes d’agost va publicar algunes recomanacions sobre aquests vehicles, sol·licitant 

obertament que l’Ajuntament publiqués ja l’ordenança.  

En farem el seguiment i estem a la seva disposició si necessiten idees o qualsevol 

col·laboració.  

 

 

 

 

 

43 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ESTAT 

GENERAL DE LA CIUTAT. 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la 

pregunta següent: 
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“Estem acostumats que el Govern centrifugui la seva responsabilitat en molts àmbits de la 
vida de la ciutat cap a altres administracions, concentrant de vegades molts més esforços 
comunicatius en aquest objectiu que en el d’intentar arreglar o millorar un problema. 
 
El problema es fa evident en la conservació i manteniment de l’espai públic.  
Un espai públic que representa qualitat de vida per la ciutadania, però també la imatge de la 
ciutat per totes aquelles persones que ens visiten per negocis, per compres, per oci o per 
estudis. 
 
La imatge d’abandonament no és nova (cal recordar les campanyes del Punt Fluor a 
Cerdanyola del 2018, o diverses pàgines de fotodenúncia a les xarxes socials). 
 
Malgrat la visibilització i denúncies constants, no hi ha hagut millores. Al contrari, la 
percepció ciutadana e´s que l’estat general de la ciutat continua essent dolent i que  ha 
empitjorat molt en aquests mesos de pandèmia on sembla que no s'hagi fet absolutament 
cap acció correctiva. 
 
Rètols amb noms de places deteriorats o inexistents, senyals despareguts o indicant 
direccions errònies des del Gloria, indicacions de trànsit per terra, semàfors de vianants 
espatllats, accés des d’Estació al TCM perillós i quasi impracticable, escocells dels arbres 
plens d’herba i sovint també de tota mena de residus, pilones de voreres doblegades o 
arrencades, motocicletes i cotxes abandonats per la ciutat, ...  
 
En relació a aquesta qüestió, el Grup Municipal de ERC-Mov.Esquerres, formula la següent 
pregunta: 
 
1. Quan començarà el Govern a actuar?  
2. Quines són les directrius al respecte que el responsable polític corresponent dona a la 
brigada?” 
 

 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, passa a respondre les preguntes formulades: 

En primer lloc, cal dir que el Govern mai ha deixat d’actuar, i no ho fa en solitari, perquè 

compta amb la col·laboració de tot el personal tècnic i la Brigada del Servei d’Espais Públics, 

als quals aprofito per agrair la gran tasca que fan a la ciutat, ja que moltes vegades no se’ls 

reconeix prou: és més fàcil assenyalar les deficiències que no pas les millores. 

Els donaré una dada molt important. Al 2019 el Servei d’Espais Públics i Equipaments 

Municipals va rebre més de 25.000 avisos que, si els dividim pels 365 dies de l’any, perquè 

aquest servei no entén ni de caps de setmana ni de festius, ens surt una mitjana de 69 

incidències ateses per dia. Si tenim en compte que dels 25.000 avisos, el 84% ja estava 

tancat i resolt a 31/12/2019 i que la resta d’incidències es va resoldre durant el primer 
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trimestre del 2020, no admetrem que se’ns acusi de passivitat a l’hora d’atendre les 

demandes de la ciutadania.  

Un altre exemple: 

Del capítol d’Inversions que el Govern va preveure en el Pressupost 2020, 12 milions es 

destinen a projectes que tenen una afectació directa en la millora de l’espai públic (asfaltat, 

enllumenat, accessibilitat, reposició del mobiliari urbà, millora de les zones verdes, etc.), i 1,7 

milions van a la millora d’equipaments municipals. 

Tal com esmenta vostè en la part expositiva de la seva pregunta, és cert que durant la 

pandèmia no hem pogut prestar els serveis de forma normalitzada. El personal de la Brigada 

que s’encarrega del manteniment de la ciutat ha hagut d’estar confinat a casa i només ha 

pogut actuar per atendre incidències. No obstant això, una vegada que s’ha pogut reprendre 

l’activitat amb certa normalitat, s’ha prioritzat que la Brigada es dediqui a atendre les 

incidències viàries més greus per a la seguretat i a garantir que les platges i el passeig 

Marítim estiguessin en condicions per iniciar la temporada de platges. 

Els equips de les empreses externes que presten serveis de manteniment a la ciutat van 

suspendre la seva activitat regular i, en aquells casos en què no estaven en situació 

d’ERTO, només han actuat en casos d’emergència. Tot i així, quan han pogut reprendre 

l’activitat, la seva tasca ha estat orientada a revisar les instal·lacions que durant el 

confinament no es van poder revisar, atès que calia preparar els equipaments i les 

instal·lacions municipals per iniciar el curs i la represa de l’activitat, per exemple. 

Hi ha processos de licitació per a l’execució d’obres i per a la prestació de serveis que van 

estar parats durant aquests mesos i que no s’han pogut formalitzar. No obstant això, hauran 

pogut comprovar, si miren el portal del contractant, que molts d’aquests processos ja estan 

en marxa. 

Cal recordar també que la pandèmia ens va agafar resolent les incidències del temporal 

Glòria. 

Per tant, és cert que durant aquests mesos de confinament i amb la situació de pandèmia hi 

ha treballs que no s’han pogut dur a terme amb la regularitat habitual, però si no s’han fet no 

ha estat per passivitat o deixadesa d’aquest Govern o del personal d’Espais Públics. 

Respecte a la darrera pregunta, el missatge que aquest Govern els trasllada és que no hem 

deixat de treballar i que, òbviament, continuem treballant per recuperar la normalitat en el 

manteniment i en la qualitat de l’espai públic, ja que és una de les nostres prioritats i ho 

tenim molt present en el nostre Pla de Mandat.  Amb la recuperació de la normalitat, també 
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es millorarà la capacitat de l’Ajuntament per mantenir i aconseguir la qualitat de l’espai públic 

que la ciutadania ens demanda.  

 

 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la resposta. 

Nosaltres també volem felicitar el personal de la Brigada, perquè són bons professionals i 

estem contents amb la feina que fan, però, potser, el que falta és afinar-ne el lideratge. 

Entenem que s’han fet coses, però no n’hi ha prou. El mal estat de la ciutat és notori i, per 

tant, demanem solucions per part de l’Ajuntament perquè és responsabilitat seva arreglar-

ho. Posin-s’hi i endavant. 

 

 

 

 

 

44 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA PETICIÓ DE 

TRANSFERÈNCIA AL GOVERN DE L’ESTAT DELS ESTALVIS DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec 

següent: 

 

“Els ajuntaments han estat, són i seran una peça clau per superar aquesta crisi sanitària, 
econòmica i social, des de la proximitat. I per fer-ho, cal que disposin de totes les eines i 
recursos.  
 
Els estalvis i romanents dels ajuntaments són el resultat de l’esforç de la ciutadania i la bona 
gestió municipal. I s’han de poder dedicar a inversions i benestar per la ciutadania, en cap 
cas per fer de banc del govern de l’Estat.  
 
La proposta del govern espanyol no té per objectiu afavorir els ajuntaments. Ans el contrari. 
Així ho evidencia el fet que la mesura no recull cap ajuda per als consistoris que no tenen 
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superàvit, sinó simplement treure profit dels estalvis de les administracions locals que si que 
en tenen. 
 
Des de l'aprovació de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i la LRSAL, impulsades pel 
ministre Montoro l'any 2013 (i avalada també pel PSOE) els consistoris han estat obligats a 
complir amb la regla de despesa, a reduir el deute, i a no generar dèficits puntuals. Tot això 
suposa, avui, una acumulació de 17.000 milions d'euros que els ens locals no poden utilitzar. 
 
En comptes de reformular la Llei Montoro, el govern espanyol es queda aquests 17.000 
milions d'euros dels ajuntaments en forma de préstec a l'Estat, per poder utilitzar-los els 
propers 12 anys. Un 35% d'aquests recursos, amb un màxim de 5.000 milions, es retornarien 
durant 2020-2021, això sí, "amb condicions". La resta, es retornarien durant els següents 15 
anys. Tot això implica que els consistoris no podrien disposar de 12.000 milions d'euros que 
són seus. De fet, l’Ajuntament de Barcelona ja ha anunciat que no prestarà els seus 
romanents a l’Estat. Tampoc ho faran els ajuntaments de Tarragona, Lleida, Girona ni les 
respectives Diputacions. 
 
En conseqüència, el Grup Municipal de ERC-Mov.Esquerres, formula el següent prec: 
 
1. L’Ajuntament de Mataró no prestarà els estalvis generats per l’esforç de la ciutadania i la 
bona gestió municipal a l’Estat.  
 
Ans el contrari, per aconseguir poder invertir aquests estalvis en el que correspon en aquests 
moments, s’aliniarà amb les associacions municipalistes de Catalunya, reclamant una 
solució al Congrés per poder utilizar la totalitat els estalvis, ser compensats per les despeses 
indegudes durant la crisi i participar també de la gestió dels Fons Europeus de recuperació.” 

 

 

 

 

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

Mobilitat, explica que la interpretació que s’està fent per part dels Serveis Econòmics sobre 

el 35% que podem obtenir per part de l’Estat seria, a més a més, dels ingressos del 

romanent.  

Dit això, els grups que formem part del Govern hem donat suport a la Declaració 

Institucional que reprodueix el manifest de les entitats municipalistes de Catalunya contra 

l’acord entre la FEMP i el govern espanyol, en els termes en què actualment està redactat. 

Estem segurs de la bona fe de les negociacions de la FEMP i de la dedicació i el treball que 

les dues parts han posat per assolir aquest acord, i en valorem positivament alguns 

aspectes, com la creació d’un fons de 275 milions, que pot arribar a 400, per pal·liar el dèficit 

del transport urbà municipal, que recordem que, en el cas de Mataró, és la principal pèrdua 

d’ingressos durant la crisi. També valorem molt positivament que enguany no s’apliqui la 
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regla de la despesa i que es creï un fons per ajudar les administracions locals en la ingent 

tasca de reconstrucció que cal dur a terme; en aquest cas, acotada als àmbits d’Agenda 

Urbana i Sostenibilitat i als de proximitat, com els serveis de salut i els serveis socials, i a 

l’àmbit de la cultura, però no podem amagar, i és per això que donem el nostre suport a la 

Declaració Institucional, que la forma en què es configura aquest fons no ens agrada. No 

perquè s’articuli un sistema d’ingrés del romanent a la tresoreria de l’Estat, sinó perquè 

l’accés al fons està condicionat a aquest ingrés. Aquest és el gran error de l’acord, al nostre 

parer. Perquè, què passa amb els ajuntaments que no han tingut romanents o que n’han 

tingut amb xifres minses? Tenen menys dret a accedir a un fons d’ajuts, quan potser la seva 

situació és de més necessitat? És que es vol premiar els ajuntaments amb més romanent? 

Els romanents es generen de dues maneres, per separat o combinades: haver tingut més 

ingressos del pressupostat o, el més habitual, per haver tingut menys despeses de les 

previstes. En aquest darrer cas, sovint no és sinònim d’eficiència, sinó que pot ser tot el 

contrari, és a dir, que l’Administració no ha estat capaç d’assolir la seva pròpia previsió 

pressupostària.  

Tenim l’esperança que el decret que es validi al Congrés sigui modificat o millorat, però tant 

en el format actual com en el millorat, l’Ajuntament farà el que sigui millor per a les finances 

locals. I si els responsables dels Serveis Econòmics recomanessin l’ingrés del romanent per 

tenir accés a una subvenció, ho faríem.  

No obstant això, en els propers dies i abans del termini per fer el dipòsit (15 de setembre), 

parlaré amb la resta de grups i intentarem consensuar la decisió final, igual que hem fet amb 

el Decret Institucional.  

 

 

 

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

absolutament d’acord amb el regidor Jerez, en el sentit que aquesta proposta que fa el 

govern espanyol, lluny d’intentar afavorir els ajuntaments, l’únic que vol és quedar-se 

aquests diners, perquè si no fos així s’hauria arbitrat una solució per a aquells ajuntaments 

que no han generat cap romanent, i això no és així.  

Un avantatge sí que podria ser que segurament deixaríem de pagar el que ara ens deu 

cobrar la banca per disposar d’aquests saldos, però, més enllà d’això i en línia amb tots els 

ajuntaments, Diputacions, etc., tothom interpreta que cedir el 100% dels teus estalvis perquè 

només te’n permetin utilitzar un 35% no té lògica. El més lògic seria que es flexibilitzés la 



 147 

regla de la despesa i es permetés als ajuntaments, en un moment de màxima emergència 

com l’actual, utilitzar els seus estalvis amb les regles que es pactessin.  

Espero que en parlem en els propers dies; tinc molt d’interès a fer-ho perquè aquest és un 

tema important. Jo, sincerament, em negaria a fer aquesta transferència.  

 

 

 

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

Mobilitat, aclareix que si finalment es fes la transferència, només seria per poder obtenir una 

subvenció, i no pas pel color del Govern.  

No obstant això, el transfons de tot plegat és que estan molt mal regulats l’economia i el 

finançament locals. La modificació de l’article 135 de la Constitució en el seu moment i totes 

les normes d’estabilitat pressupostària van en contra del finançament local, i és la gran 

assignatura pendent de la democràcia. Les comunitats autònomes actuen com a 

contrapoder i són molt reclamadores de finançament, i fan el  que calgui per posar-se en 

primer lloc de la petició, però mai ningú no es recorda de nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

45 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

GRAU D’ACOMPLIMENT DE LES ORDENANCES DE CIVISME I DE 

SOROLLS. 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la 

pregunta següent: 
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“Una gran majoria de queixes ciutadanes ateses pel nostre Grup Municipal están 
relacionades d’alguna manera amb molèsties a la convivència ocasionades per actituds 
incíviques recurrents en molts indrets de la ciutat. 
 
Recordem per exemple el prec que el 4 de juliol el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Moviment d’esquerres vam entrar per escrit a aquest Govern Municipal per tal de 
trobar una solució urgent al soroll provinent dels xiringuitos propers a Sant Simó que 
ocasionen molèsties considerables als veïns i veïnes. 
 
Sabem que després de la insistència dels veïns i veïnes vostès van mantenir una reunió amb 
ells, amb un seguit de compromisos per part del seu govern, malgrat això la situació no ha 
millorat i els veïns segueixen denunciant aquest greuge. 
 
Com a Grup Municipal, tal i com us demanavem en el prec, en el moment de preparar 
aquesta pregunta, encara no hem rebut cap informe ni resposta al respecte d’aquest tema 
explicant les mesures que garanteixin que no es tornaran a produir els fets denunciats. 
 
L’Ajuntament és el responsable de la concessió de les  llicències d’aquests xiringuitos i ha de 
vetllar perquè es compleixin les ordenances. 
 
Ens consten moltes més denúncies i en totes elles, el que demanen els veïns és simplement 
que es facin cumplir les ordenances. 
 
Mataró disposa d’ordenances que intenten regular aquestes qüestions. Una d’elles, relativa 
al soroll, que té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per 
prevenir i corregir la contaminació acústica (tant de l’interior dels habitatges, com de 
l’ambient exterior).  
 
Una altra és l’ordenança de civisme, l’esperit de la qual, és clar: a partir dels drets ciutadans 
es regulen els deures de respecte a aquests drets, sempre prioritzant les actuacions 
preventives, abans d’arribar a les sancions econòmiques o compensatòries. 
 
Així doncs, a partir d’uns drets ciutadans, surgeix la  necessitat de regular el deure de 
respectar aquests drets i és d’aquesta manera que la ciutat es dota d’unes ordenances 
especifiques. Unes ordenances que cal aplicar i cal fer cumplir. 
 
Més enllà que hi pugui haver incoherències internes i externes (fets que puguin estar tractats 
a més d’una ordenança o sancions aparentment mancades de proporció entre sí o 
senyalitzacions a vegades confuses,…), més enllà de tot això (que es podría arreglar amb 
una simple revisió i actualització dels textos), les ordenances están per a ser acomplertes, 
amb accions preventives i també, amb l’aplicació del quadre previst de sancions 
econòmiques o compensatòries. 
 
En relació a aquesta qüestió, el Grup Municipal de ERC-Mov.Esquerres, formula la següent 
pregunta: 
 
Primer.- Per quin motiu no es fan complir les ordenances de civisme i de sorolls?” 
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La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, recorda que 

aquest Govern vetlla pel compliment de les ordenances municipals i és especialment 

sensible a les demandes de la ciutadania davant de situacions d’incompliment de la 

normativa municipal que afecta la qualitat de vida i el descans dels veïns.  

Per tant, no és cert com afirmen que no es facin complir les ordenances de civisme 

reguladores dels sorolls i les vibracions.  

En aquest sentit, l’any 2019 es va tancar amb la instrucció de 214 expedients sancionadors 

en aplicació de l’ordenança de civisme, fet que demostra que no existeix relaxació en la 

seva aplicació.  

Així mateix, l’informo que, a data d’avui, els serveis jurídics de Via Pública tenen oberts al 

voltant de 63 expedients sancionadors relacionats amb activitats econòmiques i 

incompliments d’ordenances municipals. D’aquests 63, 33 s’han incoat per molèsties per 

soroll.  

Pel que fa als sorolls procedents de les guinguetes de la platja, no només vam parlar amb 

els veïns afectats, sinó que la Policia Local s’ha personat al lloc per realitzar inspeccions, 

arran de les quals s’han aixecat diverses actes que han estat trameses al Servei de 

Llicències i Activitats per a l’obertura dels corresponents expedients sancionadors en el marc 

del Reglament del règim sancionador aplicable als mòduls de temporada de la platja de 

Mataró. 

 

 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, considera 

que caldrà que això ho expliquin als veïns que viuen davant les guinguetes de la platja, 

perquè continuen amb els sorolls.  

Pel que fa a aquestes guinguetes, el Govern municipal té previst no renovar-los les 

llicències, atès que incompleixen reiteradament les ordenances? S’ha revisat que tots els 

aparells que utilitzen estiguin homologats? Es fa algun tipus de revisió rutinària per prevenir i 

corregir la contaminació acústica, si s’escau?  

Avui, quan hem explicat a les xarxes socials que fèiem aquesta pregunta, més d’un ciutadà 

també ens ha dit que al seu barri també passava, com ara Rocafonda. També ens van 
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arribar queixes pel que fa a la pl. de la Pepa Maca, la pl. de Can Gasol o la pl. Gran. És un 

problema que s’exemplifica a tota la ciutat.  

Tan important és fer les ordenances com vetllar pel seu compliment. Encara que vostè em 

digui que sí, en molts casos penso que no s’està acabant de fer bé aquesta feina.  

 

 

 

 

46 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

DENUNCIA EFECTUADA PELS VEÏNS DEL PASSEIG DE LA MARINA. 

 

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

pregunta següent: 

 

“Veïns del número 142 del Passeig de Marina de la zona del Rengle de Mataró denuncien 
que l’Obra Social de La Caixa va fer desaparèixer una clàusula que permetria exercir l’opció 
de compra a aquells inquilins que acomplissin els reguisits legals per a fer-ho passats 10 
anys de l’inici del contracte. 
 
Aquest termini s’acabarà a finals de l’any 2021, quan faci 10 anys des de l’entrega, a càrrec 
de l’Alcalde Mora i dels responsables de l’Obra Social de la Caixa, de les claus dels 78 
habitatges l’any 2011. 
 
En relació a aquesta qüestió, el Grup Municipal de ERC-Mov.Esquerres, formula la següent 
pregunta: 
 
1. Ha mantingut l’Ajuntament contacte amb els veïns afectats? Els ha oferit ajuda, 
assessorament i mediació?” 
 
 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, confirma que l’Ajuntament 

va mantenir contacte amb els veïns afectats. En concret, a l ’abril del 2019, quan els 

arrendataris es van posar en contacte per escrit amb la Regidoria d’Habitatge, 

immediatament es va contactar amb els afectats.  



 151 

Arran d’aquell contacte, l’Ajuntament va iniciar un seguit d’actuacions. Des del Servei 

d’Habitatge es va analitzar tant la documentació facilitada pels arrendataris com la 

documentació que consta als expedients administratius existents de l’empresa PUMSA 

relativa a aquest edifici.  

De les conclusions que se’n van treure, les quals es van fer arribar als afectats, es va 

observar que el plantejament que havien identificat els mateixos arrendataris coincidia amb 

el que havia identificat també el Servei d’Habitatge. Des del mateix Servei, un cop vist i 

analitzat el cas, es va concloure que la seva resolució passava per la via judicial, la qual ens 

consta que ja tenen activada els mateixos arrendataris.  

Els afectats, via correu electrònic, ens van agrair la gestió i la bona disposició de 

l’Ajuntament.  

Finalment, també m’agradaria dir que ens consta que els implicats estan adequadament 

informats i que compten amb un bon assessorament extern. No obstant això, com sempre, 

aquest Govern està a disposició dels seus ciutadans i ciutadanes per atendre aquelles 

qüestions que ens sol·licitin, en la mesura de les nostres possibilitats.   

 

 

 

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

resposta de la regidora i li demana, si és possible, poder revisar la documentació per estar al 

cas de les gestions que s’han dut a terme i de les conclusions que se n’han tret per poder 

ajudar en la mesura del possible.  

 

 

 

 

 

47 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ESTAT 

DE LA XARXA ELÈCTRICA A LA CIUTAT. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 
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pregunta següent 

 

“El Grup Municipal d’ERC-MES ha preguntat en diverses ocasions en aquest Ple per les 
accions dutes a terme pel govern municipal sobre l’estat de la xarxa eléctrica de baixa tensió, 
ja que la manca de soterrament o grapat a paret del cablejat presenta vàries anomalies que 

caldria corregir: 

 Pot esdevenir causa de perill permanent en un nombre considerable d’habitatges, 
donat que els cables passen a poca distancia de finestres i balcons. 

 Poden representar un gran entrebanc pels bombers en casos d’emergència en què 
resultés imposible accedir a l’habitatge per la pròpia escala o ascensor. 

 En trams de vanos de llargària considerable, l’acció de vent fort pot suposar un major 
risc de caiguda del cablejat, amb el conseqüent perill d’electrocució de vianants. 

 L’existència de multitud de pals de fusta provisionals, alguns d’ells amb més de 
desenes  d’anys, que dificulten el pas per les voreres. 
 

Des del govern se’ns ha afirmat reiteradament que quan s’urbanitzen carrers es soterra el 
cablejat, però no és així. Els carrers República Argentina, Uruguai i República Dominicana es 
van urbanitzar fa pocs mesos i no varen substituir el cablejat, que encara penja davant 

finestres i balcons. 

Nombrosos veïns i veïnes de la ciutat se’ns han queixat per aquest motiu.  

També em comprovat que diversos trams de cablejat no compleixen el Reglament 

Electrotècnic vigent de Baixa Tensió. 

Per tots aquests motius, el GM d’ERC-Moviment d’esquerres formula les següents 

preguntes: 

1- Perquè no es va substituir el cablejat de Baixa tensió als carrers República Argentina, 
Uruguai i República Dominicana quan es va fer la seva reurbanització? 

2- Per quin motiu alguns trams de cablejat no compleixen el Reglament Electrotècnic 
vigente de Baixa Tensió, i quines mesures han emprés pel seu compliment? 

3- Com és que es tolera l’existència de pals de fusta que dificulten el pas a les voreres? 
4- Tenen algun pla per arreglar totes aquestes anomalies?” 

 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, explica que el soterrament de línies elèctriques de baixa 

tensió només es contempla en projectes municipals de reurbanització, que es coordinen 

amb l’empresa propietària, Endesa. Les obres que es van fer als carrers que vostè esmenta, 

les va realitzar la companyia Aigües de Mataró el 2018 i van consistir en la renovació de la 

xarxa de clavegueram de la xarxa d’aigua. I aprofitant que amb els treballs s’aixecava gran 

part de la vorera i dels bordons, aquestes es van ampliar per adaptar-les a la normativa 
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d’accessibilitat vigent. De la mateixa manera que també es van fer els passos de vianants 

adaptats a les cantonades. 

En resposta a la segona pregunta, les xarxes de distribució existents han de complir la 

normativa vigent en el moment de la seva construcció i instal·lació. Només tenen obligació 

d’adaptar-se a la normativa actual quan pateixen alguna modificació, ja sigui de traçat o 

tècnica. Totes les obres que realitza la companyia o els privats, a través d’una empresa 

autoritzada, a la xarxa de distribució s’han d’adequar a la normativa vigent. I Endesa sempre 

acredita que és conforme a la normativa. 

Pel que fa a la tercera pregunta, els pals que estan a les façanes són elements de suport del 

traçat de la xarxa i, igual que el cablejat, si van ser col·locats a l’origen de la instal·lació, 

resten d’acord amb la normativa vigent del moment i la companyia no té l’obligació de retirar-

los.  

No obstant això, i a requeriment municipal, la companyia ha retirat diversos pals de la ciutat 

per motius d’accessibilitat i ho ha fet a càrrec seu. De casos recents de pals retirats n’hi ha a 

Esteve Cortils, torrent de la Pólvora, via de Pizarro o Maragall.  

Cal destacar que estem en contínua negociació per fer aquestes modificacions i aquests 

canvis. Un exemple en va ser la reurbanització de la ronda Cervantes, que tots coneixeu.  

Per tot el que s’ha dit, no podem parlar d’anomalies. Els tècnics municipals d’Espais Públics, 

concretament de la secció d’Infraestructures, està en contacte amb els tècnics de la 

companyia i vetllen perquè en les llicències per a modificacions de traçats o noves 

instal·lacions s’hi incloguin els treballs d’adequació a la normativa vigent de la xarxa 

contigua al lloc. Amb aquest procediment és com avancem més en la renovació de la xarxa 

a càrrec de la companyia.  

Finalment, nosaltres estem sempre en contacte continu amb la companyia, amb la 

propietària de la infraestructura, perquè quan es facin modificacions o obres puguem anar 

canviant els pals de fusta de la ciutat, o bé adequar a la normativa actual aquesta 

infraestructura.  

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, diu que és el tercer 

cop que presenten aquest tema al ple municipal en els últims quatre anys i la Sra. Ruiz 

Moreno és la tercera regidora que contesta, però la situació continua igual. No hem vist cap 
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actuació de renovació de les línies elèctriques de baixa tensió. Pensem realment que són un 

perill, antiestètiques i incòmodes.  

La regidora no m’ha acabat de dir què en pensen fer. L’any 2018 es va presentar una 

proposta de resolució que va ser aprovada, instant la companyia elèctrica a fer un inventari 

dels punts negres del cablejat, però, a dia d’avui, no en sabem res d’aquest estudi, ni tan 

sols si es va encarregar.  

Així doncs, li prego que facin més convenis amb la companyia com el de l’any 2019, que va 

permetre renovar el cablejat d’alguns carrers dels Molins. Aquesta companyia factura 

centenars de milers a l’Ajuntament de Mataró, per tant, em sembla que som un bon client i 

els podríem exigir una mica més. Els pals de fusta molesten, els demano que se’n facin 

càrrec.   

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, farà arribar les seves respostes per escrit al Sr. Bernabeu i, si 

vol, s’ofereix a reunir-s’hi un dia per valorar aquest històric i el que tenim per davant, amb el 

Pla d’Accessibilitat de la ciutat, per donar resposta a aquestes incidències.  

 
 

 
 

 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, tanca la sessió, donant les gràcies a totes les 

persones que els han acompanyat. Una forta abraçada i fins al proper ple ordinari al mes 

d’octubre.  

 
 
 
 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:10 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  
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